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 ������ت ا�	را��

 

 �� درا�� ا��	وى : او� �: 

  و�ف ا���روع )  ١/١

  ا��رض �ن ا���روع)  ١/٢

  ��و��ت ا���روع)  ١/٣

ــ�  ــ	اد : #�"� ــ� ا$ ��ــ�ل و�&% �$�ــ�ق ا �"

 :ا�	را�� 

  �ط�ق ا����ل     ) ٢/١

٢/١/١  ( ����  ا��وا�ب ا�

  ا��وا�ب ا�! و����  )  ٢/١/٢

  ا��وا�ب ا�دار��)  ٢/١/٣

  ا��وا�ب ا������  )  ٢/١/٤

��� ا�داد ا�درا �   )  ٢/٢$��  

ا�	را�� ا�-&�� � �,�"�ت ا��+�*�� : #��(� 

�وع � �: 

    وا&���%��ا����ل ا��د���     ) ٣/١

  ا��را)ق ا�'���     )  ٣/٢

 .ا�	را�� ا��*����0  : را/.� 

 .ا�	را�� ا��*����0  : � ���*

  ا� !*��ر�� ا�!����ف     )     ٥/١

  ا��ول ا�*�+!�     ) ٥/١/١

٥/١/١/١  ( $�  زا!$��ا�رض و!

  وا&���ءاتا��+��- )  ٥/١/١/٢ 

  ا��ت وا��'دات)   ٥/١/١/٣



 ٣

  ا�/!��ط��ت)     ٥/١/٢

  ��رو)�ت �� 0+ل ا�!���ل)     ٥/١/٣

  راس ا���ل ا�'��ل)     ٥/١/٤

  ا��+�ء ا�!�و���2)     ٥/١/٥

  !����ف ا�!���ل ا��!و0'�)       ٥/٢

  ا��رادات ا��!و0'�)      ٥/٣

  ا�ھ4ك وا� !$4ك)      ٥/٤

  6د�� ا�د�ن)      ٥/٥

  ا�!/�2ل ا����-)      ٥/٦

  �0%�� ا�د6ل)   ٥/٦/١

  �0%�� ا�!د)��ت ا���د��)   ٥/٦/٢

  !/�2ل ا�/ � �� )   ٥/٦/٣

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 ��	0�: 

��ط�ب اداء ا����ط ا�����دى �� اى ���د �وا��د ا���وال �����در ا������ 
 ������ ��� ���ل ���رو��ت ا"��!��ر�  ���ود ���� ا������"�%$ل �وارد ا��



 ٤

و������ ا��"����!�ر �������-�،و��+�ق ذ����ك ����ن &���$ل درا"���  ���������  ������دوى 
 ��  .ا�����د�  ا��� ���ف �����ول وا�د�  ا��و.و

  
ا��"����!�ر�ن �-.����ون ����� ا&������رھم �"����!��ر ا����وا�2م �����ك ������0ب 

����ت �+����  �"�����ض ����2 ���ن �!����2�$ ����  ���ا�����رو��ت ا��������  وا����
  ) .�ظرة �رد� (ا��"�وردة �2ذا �ن و�2  �ظر ا��"�!�ر 

  
�� �و.وع ا�درا"  ���ف ا���روع ھ��� ���ط���� ا�&�د�� ��-� ��رو

�����د ����$ &د����8 ��� ����  ��وا+� ا�+���ة ذات ا���9د ، و����0 ���8 ��� ا�
ا��و��  ، وا��� ����ر ا�ر���زة ا�"�"��  او ا��"���دة �"���رار ����  ا����ط  

�2�  . �;�وا
�+ط��  ����ز�ن ������  ا�&��د��ت ذات  وھ��وو������ر ا�����روع �و.��وع ا�درا"��  
  .وا��+��   وا="�را���� اھ��  �ن +�ث �"�ھ���2 ا�����د�  

  
ت ا�و�ود و�را�ز �"و�ق ا��واد ا���رو��  وا+�دة ��ن اھ�م و���ل �+ط�

 ��2�� ���� �� �م �را���وا&طر ا���ط  �� ذات ا�و�ت وا��� ��-��ل ���2 ا��
 �ا��راط�ت ا�"$�  وطرق ا���ن ���&�ص �ن ا�ز��وت وا���واد ا���رو���  ���

ا��و����  وا����� ��!��ل ا����ر  ��������ه�"��رب ا�و���ود �+��ت ا�رض ����د ا&�$ط��8 
  . ا��&�طر ا��� �2دد �+  ا��"�ن و"$�  ا������ت و�ظ��  ا���9  ���ل ��م 

  
و�م ا�داد ا�درا"  ا�-���  وا������  ا�$ز��  وا���� ا���2ت ���دوى ا����ء 

  ا���روع وا�ذى ���ن �+د�د ا�ط�ر ا�ر�9"� �8 �� ا����ط ا�����  ؟
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :�	�� درا�� ا
�وى 
	���وع : او� 
 :و�� ا
���وع  ) ١/١

  



 ٥

اســـم صـــاحب المشـــروع 
ـــــــــــــانونى  الشـــــــــــــكل الق

  للمشروع  

  

  

  

  

  

  
  موقـــع المشــروع     

  

 :===============  

المشــروع محــل الدراســة يعتبــر منشــأة فرديــة، وقــد صــدر : 
والمتضــمن الموافقــة  ١٧٥/٢٠٠٩قــرار وزيــر الزراعــة رقــم 

علـــى إنشـــاء بعـــض المشـــروعات علـــى األراضـــى الزراعيـــة 
ا المشــروع محــل الدراســة، وقــد تــم حصــول المالــك مــن بينهــ

على موافقة كل من الرى والصرف والطرق، ويجرى حاليـًا 
اســتخراج التــراخيص الالزمــة لمباشــرة النشــاط واالتفــاق مــع 
إحــدى شــركات البتــرول إلمــداده بــالمواد البتروليــة الالزمــة 

  .لتشغيل المحطة

حليــة الوحــدة الم –قريــة محمــود عبــد الصــمد  – الصــليبة:
  . أكتوبر ٦محافظة  –المنصورية 

 
  �+ط��  ����ز�ن ������" ������ر ا�����روع ا������رح وا���ذى �+��ن ����دده 

��ن ا����رو��ت ا����2  ا�"��را����  ا���� ���دم &�د����2 و� ���0 " ا�&د��ت 
���2 �� ا"����ل ���  ا���ط  و��ط���ت +����� ا��و��  و�0رھ� .  

   
 :���� ا
���وع )  ١/١/١

ا����روع ا�����رح ���� ��8 ��ن اھ���  �"�������   =���� ��د ا��و��� ��م �+د
+���ث ����م ����د�ل ا���ط���  �&ط�ط���� �����دان �����رك �����ون ا����د&ل ا�ر�9"��� 

ا����و�ر ، ����� أن وا���2  ا��+ط��  ������ل ا����د&ل ا�رC��"�9 ����ط���   �٦+��ظ��  
��  ا������  ��;�و رواش ، و���� ا����روع ��ر��  ا������  ���و+�دة ا��+���  ��ر

���زة –ا����ور�   �طر��ق ا�����ور�  ا����و�� وا���ؤدى إ��� ا��ر�وط��   .
وھو طر�ق ����ز ��!رة +ر��  ا�"���رات، ����� ��;ن أ��رب �+ط�  �����  ����د 

�ن �و�� ا���روع ا��ز�� إ����8 ��"��  &�"  و��ف �م .  ����� ���س +�
ز��  ��ن ����ه ا�"وق إ�� ھذا ا���روع ، و��وا�ر ��و�� ا���روع ا��را�ق ا�$

 .و�2ر��ء و�رف) �و�� (
 
  

 :ارض ا
���وع )  ١/١/٢
���ــ� /&ــ��2 آ�� ــ� "  ����در ا��"���+  ا��������  ������روع

����  &���  ����+ب ا����روع ���در  ٢م١٧٥٠��� �"�+��2 "  ا��	��ت
����ون ����8 �+"�ب "��ر ا�"�وق ا�"��9د ��� ا���ط�� ، �+�ددة  �2����٣ ا�+���  

Oم ا���دود وا��+��� ��:  



 ٦

  . م��٥٨رع �ر�  �-ر +��م �طول   : ا�+د ا������ 
  .��ر دا&ل اQرض ��١٠رع �رض   : ا�+د ا���و�� 
��ر ��ك ��ط-� ا��+�ر  : ا�+د ا��ر�� .  
 C�ا������د&ل    : ا�+د ا�%ر ������� 8�������������رع �����رع ا��������ور�  و

ا�رC���"�9  ���+ط���  و����دا&ل و�&����رج ا�"�����رات 
  . م٢٥�طول 

  
�  ٣٠٠(ر���� وا������� ����ر � ١٤٥٠&���ص ���+ط��  ������ �����ر �ر���

 ������و����م ��"����م ھ���ذه ا��"����+  و������ ��ر"���م ا��2د"���� ����ن �����ل ا������2دس ) 
  .م طول ٥٨× م �رض ٢٥ا�"���رى ��+و 

 ا�����2زو�ظرا �ن ا�رض �0ر �"�و�  ��2 �+��ج ا��� ا��� ������ت 
د &زا���ت ا�و��و وإر"��ءوا��وا��د ا�&ر"����   وإ���� ا�+-ر  وأ���ل�ن �"و�  
و�0رھ� �ن ا��راءات ا�$ز�  ���-�ذ ا���روع و���� ) ����ت ا�و�ود(ا�ر.�  

�����روط وا���ط�����ت ا�-����  و�زا�����2 ���� ا����دول ا�ز����� �$�����2ء ���ن ����رة 
  .ا���-�ذ �� �وا��دھ� ا��+ددة 

  
��ض �� ا
���وع )  ١/٢
 :ا

���� ا��&��-��  و����د�م ا�&��د��ت ا� �;�وا���8ا�����  �+ط��  �����و�ن ا�و���ود 
� ا�و.�� ا��&ط�ط�C ا��د��د ���د&ل  ��$ءم ��+����2 ا�"��رات ����ورة ا����

  .ا��و�ر  ٦ر�9"� ��+��ظ  
  
 : ا
���وع�#�"!ت ) ١/٣

  +���"� �����ا�����روع ا������رح وھ��و �+ط��  ����ز�ن ������  ا�&��د��ت 
١٤٥٠ � وأ&���رى�"����+�ت ��������� �%ط����ة  ������رةم ،  ٥٨× م �����٢٥ر �ر����

��� �"ط+�ت ���و�  ���!ل ��  ������� ا����و�  ، �$وة :  
����� �"���+    : �"��طT ا��������   • ���2������ر �٥٠٠����م ا�������� ��و

  :�ر�� ��"�  ا��  
  .٢م٣٠٤.٦٤: ����� ذات "طT �%ط� •
 .٢م١٩٥.٣٦: ����� ذات "طT ���وف •
��� �"�+  " "��وى " وا����� �"�+�ت ���و�   •

��ر �ر�� �د&ل .���2 ا��.��� ا���� �+��ل  ٩٥٠
  +�"�١٧٠ � .��ر �ر�

  
) ا��5&4 ا3دارى وا��	��ت ( �,�"�ت ا����� 

: 
  

�دد    
0ر�  �+ت "طT اQرض ��ط�  ���&ر"��  ا��"�+    -   

  وا��زل ا���د �و.� &زا��ت ا�و�ود



 ٧

  )�"طT ���وف.(�ط�� 0"�ل "��وى  ٢
  ���  �%��ر ز�وت    ١
  .�ط زوا��  ١
  �%�ر �$�س  ١
  �&زن ز�وت  ١
  ��ر�ت  ١
  ارى���ب اد  ١
  "�م &د��ت ا�دور ا���وى ا=دارى  ١
  ���هدورة   ١
  م١٤٠أ���ل اQ"وار �طول   -
  ٢م١٧٠ا��+ط  ��"طT  �+وشأ���ل ا��ظ�    -
  ٢م٩٥٠أ���ل ر�ف ا�+وش ��"�+    -

  
  

"+!ق ا�&�!ل �)'$� ا&�اد ا
�را��  : %!"$! 
: 
 
 :"+!ق ا�&�!ل  ) ٢/١

و��  �ن ھذا ا����ط ��� ���ر �� .وء ا������ت ا����+  وا�درا"  ا�"
ا�&د��ت ا�"��را����   ذاتو�رص ا�"�!��ر �� ھذا ا����ل �ن ا���رو��ت 

، �����د ����م ا����داد درا"���  ����دوى ا�������د�  ���������  ����2دف �+د����د ا�����دوى 
  : ا�����د�  و���در ا���و�ل ����روع ����و� ا��وا�ب ا�����  

  
٢/١/١ (   �$(,
 :ا
�ا"- ا
  

����ر ا�درا"  ا�-��  و��� ��و��  ا���روع ا�����رح و�و���  �م ��د�ر 
�م و�ط��ق ا����روع و�0رھ�� ��ن ا��وا��ل + ���ا�&د��ت ا��� �ؤد��2 �$وة 
ا����� ���ر��ط ���2ذه ا�درا"��  و���-��  ھ��ذه ا�&��د��ت ،  ����� �����ل ا�درا"��  ا�-����  

� ���-��  ���ل �����2 و�وز�����2 ����� ����رة  وا=�����ءات�را+��ل ��-���ذ ا�������� ���
�����ء و����� ��ر�����W ز����� �+��دد ����-���ذ ، وا�.��� �و����  �وا���-�ت ا��ت ا�

  .وا���دات ا��"�&د�   
٢/١/٢ (  �$./�01
 :ا
�ا"- ا

� �وا���8 ھ��ذا ا����وع ���ن ا�����رو��ت �����$ت ���� �"��و�ق &د�����8 
�����و�ن ا�"����رات وا��ر�����ت ا��&��-��  ���"��و�ر وا�����ز�ن �;�وا���8 ا��&��-��  

�ت ��+�م و0"�ل ا�"��رات +�ث ���م �"�و�ق ا�����ج و����8 وا�ز�وت، أو &د�
��� أرض ا���روع ��Q"��ر ا���داو�  وا���رو�  ��Q"واق ا����!� ، ���� أن 
�و���� ا�����روع ا�������ز ������ر ���ن أھ��م �وا���ل إ���+��8 و�"��و�ق &د�����8، و� 

  . �و�د �2ذا ا���روع �����ف �"و��� 
٢/١/٣ ($0�2�
 :� ا
�ا"- ا�دار/� وا



 ٨

تم تحديد بنود االنفاق فـى هـذه الدراسـة علـى الهيكـل االدارى المطلـوب لتنفيـذ 
الدراســة الفنيــة وتشــغيل المشــروع فــى ســنوات عمـــره وقــد روعــى فــى اختيــار كــل مـــن 
ـــة إدارة المشـــروع والكـــوادر  ـــين ، وكـــل مـــا يحتاجـــه المشـــروع فـــى كيفي ـــين والفني االداري

وا ذوى مهـارات اداريـة وفنيـة مرتفعـة تسـاعد على ان يكونـ) التنظيم المؤسسى(العاملة 
 .على النهوض بالمشروع وتميزه من بين مثيله فى اداء تلك الخدمات 

هــى : وقــد راعــت الدراســة أن تكــون األســعار المســتخدمة فــى تحليــل المشــروع
أســعار الســوق الحاليــة بالنســبة لــألرض المقامــة عليهــا المشــروع، أمــا بالنســبة ألعمــال 

عمــال المدنيــة وأســعار العــدد واألدوات واآلالت فاعتمــدت الدراســة فــى اإلنشــاءات واأل
تقـدير قيمتهـا علـى المقايسـة الفنيـة المعـدة بمعرفـة المهنـدس االستشـارى المسـئول عـن 
المشروع والمرفقة، أمـا بالنسـبة ألسـعار بيـع وشـراء البنـزين بأنواعـه المختلفـة والسـوالر 

ت وفقــــًا لألســــعار المعمــــول بهــــا فــــى والخــــدمات التــــى ســــوف يقــــدمها المشــــروع فقــــدر 
 .مشروعات مماثلة

٢/١/٤ ( �$
!�
 :ا
�ا"- ا

تــام تقــدير التكــاليف االســتثمارية الالزمــة لتحقيــق اهــداف المشــروع حيــث تــم 
تقدير التكاليف الثابتة السنوية وكـذلك تكـاليف التشـغيل السـنوية الالزمـة وفقـا لمعـايير 

وب االمثــل للتمويــل فــى اطــار البرنــامج الزمنــى الدراســة الفنيــة ـ كمــا تــم اختيــار االســل
االســتثمارى ، وقــد قــدرت ايــرادات المشــروع المتوقعــة خــالل الســنوات  لإلنفــاقاللمقتــرح 

المختلفة ووفقا للطاقة المقترحة من قبل كل مـن الدراسـتين الفنيـة والتسـويقية ، وكـذلك 
الوقــود والزيــوت ، اســعار البيــع المتوقعــة فــى ضــوء االســعار الحاليــة لكــل مــن اســعار 

الخدمات والمؤداة ، ومن ثم استخراج اهـم المؤشـرات الماليـة  تجاهوكذلك القيم المقدرة 
  .عليها فى دراسة الجدوى  المتعارفواالقتصادية 

  

$� ا&�اد ا
�را��  ) ٢/٢'(�: 

تــم تقــدير التــدفقات النقديــة المســتقبلية بالعملــة المحليــة علــى اســاس االســعار 
  .وبدون تطبيق معدالت التضخم  السائدة بالسوق

  :وتنقسم الدراسة الى الى عدة اجزاء 
 .عرض الدراسة الفنية والمكونات الرئيسية للمشروع  −

عــرض الدراســة التســويقية بمــا فيهــا عــدد المشــروعات المماثلــة فــى  −
 .المنطقة والطلب المتوقع على الخدمات المتاحة 



 ٩

تبعـــا لخطـــة  عـــرض كامـــل لبنـــود المصـــروفات ، وكـــذلك االيـــرادات −
 .زمنية محددة 

 .التحليل المالى بما فيه القوائم المالية  وتحليل الحساسية  −

للحكم علـى جـدوى المشـروع ، ومـدى حكمهـا  ةالمؤشرات االقتصادي −
 وتاثيرها على متخذ القرار فى السير فى اجراءات التنفيذ من عدمه

  

ا
�را�ـــ� ا
,)$ـــ� 
	�#�"ـــ!ت :  %!
5ـــ! 

	���وع   �$0$6�
 : ا

  :الدراسة الفنية للمكونات الرئيسية للمشروع 
يتنــاول هــذا الجــزء تلــك العناصــر الفنيــة التــى تــم علــى اساســها الوصــول الــى القيمــة 

  .التقديرية للمشروع ككل  
٣/١ ( �$"��
 :ا�&�!ل ا
;)#!ت (;�آ$- 89ا"!ت ا
���د ا�ر�$7 ) ٣/١/١

 ): ا
���د

وضــع خزانــات الوقــود تحــت ســطح  تــم تصــميم المحطــة موضــوع الدراســة علــى ان يــتم
  :وعددها خمسة خزانات ) تركيب ارضى(االرض 

      عدد
  مخصص للسوالر  الف لتر مكعب ٤٥خزان سعة   ٢
  ٨٠مخصص للبنزين   الف لتر مكعب ٤٠خزان سعة   ١
 ٩٠مخصص للبنزين   الف لتر مكعب ٤٠خزان سعة   ١

 ٩٢مخصص للبنزين   الف لتر مكعب ٤٠خزان سعة   ١

الخزانات تحت مستوى سطح االرض وداخل غرفة من الخرسـانة  وتركب هذه
المســلحة المعزولــة عــزل جيــد ، مــع وجــود فراغــات كافيــة حــول جســم الخــزان لســهولة 

ب قـد يحـدث للوقـود ر الوصول اليه والكشف عليه من جميـع الجهـات ومعالجـة اى تسـ
  .فى حينه 
  

مســـافة التـــى وتثبـــت الخزانـــات جيـــدا علـــى القواعـــد المخصصـــة لهـــا وتكـــون ال
تفصــل الخــزان عــن الجــدران الســائدة ال تقــل عــن متــر واحــد ، والمســافة بــين الخزانــات 

عمليــات الكشــف  إلجــراءالغرفــة بفتحــة وســلم  \ســم ، وتــزود ٦٠وبعضــها ال تقــل عــن 
  .قد تحدث  تتسريباالدورى عن اى 

  

  ٣/٢ ( <"!=�
 :  وا?"�!ءاتا



 ١٠

نشــــأتها مــــن اللخرســــانة صــــممت محطــــة البنــــزين المقترحــــة علــــى ان تكــــون م
سـم وتكـون ابوابهـا ونوافـذها مـن مـواد مقاومـة ٢٠المسلحة وال تقل سـمك الحـوائط عـن 

وان تفــتح االبــواب والشــبابيك مــن الجهــة المعاكســة للمحطــة . للحرائــق لمــدة ســاعتين 
  ) .الوقود خزاناتفتحات (بعيدا عن مصادر الخطر 

  

 :�=)> ا�دارة ) ٣/٢/١

متــر مربــع ١٨٠ بمســاحتىن مبنــى مكــون مــن طــابقين مبنــى االدارة عبــارة عــ
  ) م٣.٣٦×م٥.٣٤(تقريبا 

  

 :�=)> B=7 ا
8وا/! وا�;8ان ) ٣/٢/٢

)  م٣.٣×م٥.٣٦(متــــــر مربــــــع  ١٧.٥عبــــــارة عــــــن هنجــــــر مغطــــــى بمســــــاحة 
وتــزود االرضــية بمجــرى لــدخول الســيارات عليهــا وســهولة الكشــف  –متــر  ٥وبارتفــاع 
خرســـــانية وتـــــزود  واألرضـــــية بالســـــيراميككســـــية الخدمـــــة ، والحـــــوائط م وأداءعليهـــــا 

  :بالمعدات التالية 

  .جهاز ضبط زوايا كمبيوتر  -

 .جهاز ترصيص عجل السيارات  -

  .وتركب فى مكان امن للتشغيل لضمان الدقة الكاملة وراحة المشتغل علي الجهاز 
 
 
 
٣/٢/٣ ( C$0D <(=0$!را�
 :  تا

تين علــى االقــل فــى مجــرى لــدخول ســيار  ٢عبــارة عــن هنجــر مكشــوف بعــدد 
  : وقت واحد ، كما يكن ان تدخل سيارة نقل كبيرة بمقطورة ، ومزود بالمعدات التالية 

    عدد

  ماكينة غسيل المانى  ٣

  كمبريسور هواء   ٢
  

�$$� ا
8/�ت) ٣/٢/٤; <(=�  : 



 ١١

السيارات عليهـا وخدمـة  إلدخالعبارة عن مكان مغطى ومزود بمجرى واحده 
  . كينة تروس وماكينة تشحيم السيارات ، ومزود بما

  

  ٣/٢/٥ (Fرآ!�
 :  �=)> ا

متـــــر مربـــــع تقريبـــــا ، وتـــــم تجهيـــــزه  ١٧.٥عبـــــارة عـــــن دور واحـــــد بمســـــاحة 
  .للغير  تأجيرهللغرض الذى انشئ من اجله ـ ويتم  الستخدامه

  

 : �=)> ا�دارة ) ٣/٢/٦

) م٣.٣١×م٥.٣٤(متـــــر مربـــــع تقريبـــــا  ١٨عبـــــارة عـــــن دور واحـــــد بمســـــاحة 
  .الدفاتر والمستندات  حفظبمكتب وعدة شانونات ودواليب ومجهز 

  

 : �=)> ا
��8ن ) ٣/٢/٧

تـــم تخصـــيص مســـاحة قـــى اخـــر المحطـــة خلـــف مكتـــب االدارة علـــى مســـاحة 
ومستلزمات  بأنواعهامبنى المخزن ، ويخزن به الزيوت  إلقامةمتر مربع تقريبا  ١٥١

  .تشغيل المحطة عدا الوقود 
  

 : J ا
0$!رات B=7 و�$!"� آ!و;) ٣/٢/٨

تــم تخصـــيص مســـاحة فــى جانـــب المحطـــة فـــى المقدمــة لتقـــديم خدمـــة ضـــبط 
  . لإليجاروصيانة كاوتش السيارات وهو مكان شبة سماوى ، يجهز وتعد 

  

- -"!
وهـو يبـين أثـر المشـروع أو  .ا��K1ـ!دى 
	��ـ�وع ا
فائدتــه للمجتمــع بجانــب اســتفادة صــاحب المشــروع منــه، ومــا يحققــه مــن عائــد 

 .افى خالل عمره االنتاجىمالى ص

 

- -"!

	��ـ�وع ا <L$=
ومنهـا يمكـن التعـرف علـى اآلثـار  :ا
   .المحيط بموقع المشروع نطاقالفى وكيفية تالفيها وذلك  االيجابية أو السلبية

ومنهـــا يمكـــن التعـــرف علـــى اآلثـــار االجتماعيـــة : االجتمـــاعى للمشـــروع الجانـــب -
ـــى المجتمـــع ـــًا  عل ـــك –اجتماعي ـــًا أو  وســـواء كانـــت تل ـــار يمكـــن قياســـها كمي األث



 ١٢

وتشـــــغيل إيـــــدى عاملـــــة  األســـــرة تحســـــين دخـــــل وصـــــفيًا كـــــأثر المشـــــروع علـــــى
  .أو غير ذلك والمساهمة فى حل مشكلة البطالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  

  

  
 ;��$� ا
���وع

  ===========:   اسم صاحب



 ١٣

  الشكل القانونى للمشروع   

  

  

  

قد صدر قرار وزير المشروع محل الدراسة يعتبر منشأة فردية، و : 
والمتضمن الموافقة على إنشاء بعض  ١٧٥/٢٠٠٩الزراعة رقم 

المشــروعات علــى األراضــى الزراعيــة مــن بينهــا المشــروع محــل 
الدراســـة، وقـــد تـــم حصــــول المالـــك علـــى موافقــــة كـــل مـــن الــــرى 
والصـــرف والطـــرق، ويجـــرى حاليـــًا اســـتخراج التـــراخيص الالزمـــة 

شـــركات البتـــرول إلمـــداده  لمباشـــرة النشـــاط واالتفـــاق مـــع إحـــدى
  .بالمواد البترولية الالزمة لتشغيل المحطة

  موقـع المشروع     

  

ـــــــد الصـــــــمد  –الصـــــــليبة : ـــــــة محمـــــــود عب ـــــــة  –قري الوحـــــــدة المحلي
  . أكتوبر ٦محافظة  –المنصورية 

وقد تبين بالدراسة أن المشروع يقع بطريق المنصورية العمـومى والمـؤدى إلـى 
، كما أن المـدخل الرئيسـي طريق يمتاز بكثرة حركة السياراتوهو . جيزة –المريوطية 

أقــرب  كمــا تبــين أن .للمنطقــة الصــناعية بــأبو رواش للمحطــة يواجــه المــدخل الرئيســي
ممـا . تبعد عن موقع المشروع المزمع إقامته بمسافة خمسـة ونصـف كـممقامة محطة 

   .سوق إلى هذا المشروعاليعكس حاجة 

  .وكهرباء وصرف) جوفية(مرافق الالزمة من مياه الويتوافر بموقع المشروع 
 :أرض ا
���وع

مليـــون  ٣ملكيـــة خاصـــة لصـــاحب المشـــروع تقـــدر قيمتهـــا الحاليـــة  ٢م١٧٥٠مســـاحتها 
  :بالحدود والمعالم اآلتية ةمحددحسب سعر السوق السائد فى المنطقة، جنيه ب

  .م٥٨ شارع ترعة كفر حكيم بطول  :  الحد الشمالى

  .متر داخل األرض ١٠شارع عرض   :  الحد الجنوبى

  .جار ملك مصطفى البحار         :  الحد الشرقى

شــارع تــرع المنصــورية وعليــه يقــع المــدخل الرئيســي للمحطــة    :  الحد الغربي
  . م٢٥ومداخل ومخارج السيارات بطول 

  

  

 : �*�67 ا�����

  .٢م١٤٥٠= م ط ٢٥× م ط ٥٨  :           مساحة المحطة

  .٢م٥٠٠) = م٢٠×  ٢٥(  :            مسطح المبنى



 ١٤

  .٢م٣٠٤.٦٤ :   سطح مغطىمبانى ذات 

  .٢م١٩٥.٣٦  :مبانى ذات سطح مكشوف

  

 :�,�"�ت ا��5&4 ا3دارى وا��	��ت. ١

    عدد

    )مسطح مكشوف.(مطلع غسيل سماوى       ٢  
    .ضبط زوايا+ صالة تغيير زيوت        ٢  
    .تغير مالبس       ١  
    .يوتمخزن ز        ١  
    .ماركت       ١  
    .مكتب إدارى       ١  
    .دورة مياه       ١  
 .سلم خدمات الدور العلوى اإلدارى       ١  

    
    م ١٤٠أعمال األسوار بطول 

    . ٢م١٧٠أعمال المظلة لحوش المحطة بمسطح 
    . ٢م٩٥٠أعمال رصف الحوش بمساحة 

لعــزل الجيــد لوضــع خزانــات غرفــة تحــت ســطح األرض مبطنــة بالخرســانة المســلحة وا
  .الوقود



 ١٥

  :المعدات واألدوات. ٢
رقم 
  العدد  البيان والمواصفات  البند

�ل وطول  �٨ل وا�ط+!�ن  ٦أ�ف �!ر ���وع �ن ا�/د�د  �ك  ٤٤!�ك  '�   ١
  ٥  .م٣× ٣م ط و0طره  ٧.٢ا�!�ك 

  ٧  .ط�2+� !�����2ك ٤ط�2+� ا��!رو�- و�دد  �٣دد : ط�2+� !�و�ن !ر�-  ٢

  ٢  .و ر ھواء��+ر  ٣

    .أ�$زة !�/�م وأ�$زة ا�� �ل و���? ا�و�4ت وا�6راط�م <���ل ا�!���ل  ٤

  

أخـــذت مـــن المقايســـة المكونـــات الفنيـــة لمحطـــة تمـــوين وخدمـــة الســـيارات بالصـــليبة 
  .١ملحق  –المعدة لهذا الغرض والمعتمدة من قبل المكتب الهندسي ألعمال اإلنشاءات 

  

  روعالتكاليف االستثمارية للمش
        جنيـــه مصـــري منهـــا ٤.٨٧٢.٤٥٠تبلـــغ تكلفـــة المشـــروع االســـتثمارية اإلجماليـــة نحـــو 

تمويــــل ذاتــــى  ألــــف جنيــــه ٨٧٢.٤و" قيمــــة األرض"مليــــون جنيــــه مســــاهمة عينيــــة  ٣
 ٤.٥٣٩.٨٧٠وقــد بلغــت جملــة األصــول الثابتــة هــذا ، جنيــه مليــون ١ قيمتــه قــرضو 

   .جنيه ألف ٣٠٧.٥٨جنيه، واألصول المتغيرة 
  

  

  :تمويل المشروع

  :سيتم تمويل هذا المشروع من مصدرين

  

مــن  التمويـل الخــارجى مــن خــالل قـرض يبلــغ قيمتــه نحــو مليـون جنيــه مصــرى: األول
سنوات ونصف  ٤وتكون مدة القرض  أو الصندوق االجتماعى المحليةإحدى البنوك 
نويًا ســ% ١٢.٥والسـداد علــى أربـع ســنوات بسـعر فائــدة  ،شـهور ســماح ٦السـنة منهــا 

       .فور انتهاء فترة السماحتبدأ  ،.قسط ٤٨على أقساط شهرية لعدد 
   

  .مصرىألف جنيه  ٨٧٢.٤ بمبلغمن المالك  تمويل ذاتى -  :الثانى

 مليـون جنيـه ٣تقـدر قيمتهـا بسـعر السـوق بمبلـغ  ٢م١٧٥٠أرض مساحتها  -
  .)عينى(

 



 ١٦

  

  : واألجور العمالة

رئـيس  ٢حاسـب، عـدد م ١عـدد : كالتاليموزعة فرصة عمل  ٢٩ يتيح المشروع عدد
المحطــة المزمــع إقامتهــا تعمــل حيــث  عمــال مســاعدة، ٨فنــى، عــدد  ١٨ورديــة، عــدد 

  ألف جنيه ١٢١.٥٠على وردتين، وتبلغ جملة األجور السنوية 
  

  :اتاإليراد

 ١٥٨٣٧.٣تبين من الدراسة أن إيراد المشروع فى السنة األولـى لتشـغيله تقـدر بمبلـغ 
داد سنويًا حتى تصـل فـى السـنة الخامسـة مـن عمـر المشـروع إلـى مبلـغ ، تز ألف جنيه

مبيعـــات الوقـــود وضـــبط الزوايـــا وتغييـــر الزيـــوت ألـــف جنيـــه وذلـــك نتيجـــة  ١٨٩٩٧.١
وٕايــــرادات غســــيل وتشــــحيم الســــيارات، وتــــأجير كــــل مــــن الماركــــت الملحــــق بالمحطــــة 

  .والمكان المخصص لضبط الكاوتش
  

  :التسويق

المشـــروعات مشـــكالت فـــى تســـويق خدماتـــه بتمـــوين  ال يواجـــه هـــذا النـــوع مـــن
أو خـدمات الزيوت، و البنزين بأنواعه المختلفة و السيارات والمركبات المختلفة بالسوالر 

ــــى أرض المشــــروع تشــــحيم وغســــيل الســــيارات  ــــتم تســــويق االنتــــاج وبيعــــه عل حيــــث ي
ـــة باألســـعار المتداولـــة والمعروفـــة لمتميـــز ، كمـــا أن موقـــع المشـــروع اباألســـواق المماثل

، وال توجـــد لهـــذا المشـــروع تكـــاليف يعتبـــر مـــن أهـــم عوامـــل إنجاحـــه وتســـويق خدماتـــه
   .تسويقية

  

  :خطة التنفيذ

 االنتهــاء مــن يــتم خاللهــا مــدة زمنيــة تقــدر بســتة أشــهر يــتم تنفيــذ المشــروع فــى
ـــات  ـــد وتركيـــب التنكـــات والطلمب ـــانى واألعمـــال اإلنشـــائية والرصـــف وتوري أعمـــال المب

  .وتقديم خدماته تشغيل المشروعبعدها مباشرة يبدأ ت والالزمة، والعدد واألدوا

  
  



 ١٧

  
  :الجوانب المالية واالقتصادية

  :التكاليف االستثمارية: أوالً 

نحـــو تقـــدر التكـــاليف االســـتثمارية الالزمـــة لتنفيـــذ المشـــروع موضـــوع الدراســـة ب
ية سـتثمار مليون جنيه مصرى، ويوضـح الجـدول التـالي عناصـر التكـاليف اال ٤.٨٧٢

  :للمكونات التاليةوفقًا 
  مكونات المشروع وتكاليفه) ١(جدول 

 +���فا�����   ا�+��ن

      ا�ول *�+!�
 3000.0   م ٥٨×٢٥ا�رض  

 0.0     �+��- وا���ءات
 ٍ��Bر)� ا�6زا��ت ا�و0ود ا�رC   24.0 
 456.9   �+��- ا�� طD ا���ط-
 234.4   �+��- ا�� طD ا����وف

 0F2   25.0وا�د ا��ظ
-� 112.0   ا� ور ا��6ر
 161.5   ر�ف ا�/وش
 60.0   ا��ظ�2
 100.0   6زا��ت ا�و0ود

     ا�ت و�'دات
 126.0   ط�2+�ت ا�!�و�ن

 100.0   �'دات 6د��ت ا��/ط�
  ا�$زة !�/�م -��+ر� ورات 

  راط�م�6ا�و�4ت وا -ا�$زة C �ل  -
 140.0     %١٠ا/!��ط- طوارئ 

 4539.9 ��ول ا�*�+!�ا����- ا

 25.0  ��رو)�ت �� 0+ل ا�!���ل

       ا��ول ا��!داو��
      راس ا���ل ا�'��ل

 305.0  ���6ت � !2ز��ت !���ل دورة ��دة ا +وع
 2.5  ا�ور �����  

 307.6 ا����- ا��ول ا��!��رة

 0.0     ا��+�ء ا�!�و���2

 4872.4  ا����- ا�!����ف ا� !*��ر��

  



 ١٨

  :وتتضمن التكاليف االستثمارية البنود التالية

  :األصول الثابتة . أ

  : األرض -

، منهـــا ٢م١٧٥٠مســـاحة اإلجماليـــة لـــألرض المخصصـــة للمشـــروع موضـــوع الدراســـة ب
قــدرها  مســاحة ســياراتالمنــافع عامــة، ويخــص إنشــاء محطــة تمــوين وخدمــة  ٢م٣٠٠

مليـون جنيـه وفقـًا  ٣ض بـ وتقدر القيمة الكلية السعرية لألر ) م٢٥× م ٥٨( ٢م١٤٥٠
  :إلى ٢م١٤٥٠لألسعار السائدة بالسوق ، وتنقسم المساحة المخصصة لإلنشاء 

  :مقسمة إلى ٢م٥٠٠المساحة المخصصة للمبانى قدرت بمساحة  -

  .٢م٣٠٤.٦٤مبانى ذات سطح مغطى بمساحة  -

  .٢م١٩٥.٣٦مبانى ذات سطح مكشوف بمساحة  -

  .٢م٩٥٠الحوش سماوى بمساحة  -
  

  :ونات المبانى عبارة عنومك

  .مطلع غسيل سماوى ٢عدد   

  .ضبط زوايا+ حالة تغيير زيوت  ٢عدد   

  .تغيير مالبس ١عدد   

  .مخزن زيوت ١عدد   

  .ماركت ١عدد   

  .مكتب إدارى ١عدد   

  .دورة مياه ١عدد   

  .سلم خدمات الدور العلوى اإلدارى  

  ).خزانات الوقود(غرفة الخزانات األرضية   

  



 ١٩

  :لمبانى واإلنشاءاتاتكلفة  -

  : تكلفة مبانى المسطح المغطى •

وتــم حســاب الفئــة  ٢م ٣٠٤.٦٤ى ذات الســطح المغطــى بـــ قــدرت مســاحة المبــان
التقديريــة حســب أســعار الســوق المحلــى لجميــع األعمــال مــن هيكــل خرســانى وأعمــال 
ـــة للمبنـــى حســـب المواصـــفات المعمـــول بهـــا لمحطـــات  ـــة والخارجي التشـــطيبات الداخلي

والتمــوين ومجمــل علــى الســعر جميــع أعمــال المصــنعيات وتقــدر تكلفــة المتــر الخدمــة 
   .جنيه١٥٠٠المربع بمبلغ 

  القيمة باأللف جنيه  البيان

  ٤٥٦.٩٦  ج ١٥٠٠× ٢م ٣٠٤.٦٤مبانى ذات سطح مغطى 

  : تكلفة مبانى السطح المكشوف •

وتم حساب الفئـة  ٢م١٩٥.٣٦قدرت مساحة المبانى ذات المسطح المكشوف بـ 
عرية لتكلفـــة المتـــر بنـــاء علـــى األعمـــال اإلنشـــائية وأعمـــال المبـــانى وأعمـــال الســـ

التشـــــطيب مـــــن ســـــيراميك ودهانـــــات ووصـــــالت المواســـــير واألعمـــــال الحديديـــــة 
المشــغولة وكــذلك أعمــال رصــف األرضــيات لهــذا الجــزء المســطح وقــدرت تكلفــة 

  .جنيه١٢٠٠لغ المتر المربع بمب

  القيمة باأللف جنيه  البيان

  ٢٣٤.٤٣  ج ١٢٠٠×  ٢م ١٩٥.٣٦ت سطح مكشوف مبانى ذا

  : تكلفة السور •

طبقًا لتصميم المحطة عمل سور محـاط بالمحطـة كاملـة مـا عـدا الواجهـه لـدخول 
وقـــد تـــم حســـاب الفئــــة . متـــر طـــولى ١٤٠وقـــدر الســـور بنحـــو . الســـيارات وخروجهـــا

. ىالســعرية بنــاء علــى األعمــال اإلنشــائية مــن أعمــال خرســانة عاديــة ومســلحة ومبــان
كــذلك أعمـــال العـــزل وأعمـــال التشـــطيب مـــن ســـيراميك وأعمـــال كهربـــاء وقـــدرت تكلفـــة 

  .متر طولى/ جنيه  ٨٠٠لمربع بمبلغ المتر ا

  القيمة باأللف جنيه  البيان

  ١١٢  ج٨٠٠× ط م  ١٤٠تكلفة السور 



 ٢٠

  

  : تكلفة المظلة •

وقائمـــة علـــى الطلمبـــات  ٢متـــر ١٧٠تقـــام المظلـــة فـــى وســـط المحطـــة بمســـاحة 
وتشـمل المظلــة القواعــد الخرسـانية واألعمــال الحديديــة .. ة الخدميــة لهــاوالمسـاح

وقـدرت . األعمدة وأعمال الدهانات وأعمـال الكهربـاء. الهيكلية وأعمال الصاج 
 ٦٠ألف للقواعـد الخرسـانية و  ٢٥ألف جنيه منها  ٨٥تكلفتها اإلجمالية بمبلغ 
  .ألف جنيه لباقى األعمال

  القيمة باأللف جنيه  البيان

  قواعد خرسانية
  هيكل المظلة واألعمال األخرى

٢٥  
٦٠  

  ٨٥  إجمالى تكلفة المظلة

 

  : تكلفة أعمال رصف الحوش •

وتشــمل أعمــال .  ٢م ٩٥٠المســاحة وهــو الحــوش بمســاحة  يــتم الرصــف لبــاقى
الـــردم واألعمـــال الخرســـانية العاديـــة وأعمـــال التشـــطيبات لألرضـــيات والعـــوازل 

رف الموجـــــودة باألرضـــــيات وكـــــذلك أعمـــــال القطعيـــــة لألرضـــــيات وجميـــــع الغـــــ
وبـــذلك تكـــون تكلفــــة . جنيـــه ٢٠٠وتقـــدر تكلفـــة المتـــر المربـــع بمبلـــغ  الصـــرف

  .جنيهاً  ١٦١٥٠٠ =ج  ١٧٠×  ٢م٩٥٠رصف الحوش هى 

  القيمة باأللف جنيه  البيان

  ١٦١.٥  ج١٧٠× م  ٩٥٠تكلفة أعمال الرصف 
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  ):خزانات الوقود(غرفة الخزانات األرضية 

بالخرسـانة المسـلحة  ةطنبغرفة مبزانات الوقود تحت سطح األرض يتم وضع خ
والعـــزل الجيـــد وقـــدرت تكلفـــة الحفـــر وتبطـــين الحـــوائط بالخرســـانة وعمـــل قواعـــد 

  .ألف جنيه ٢٤للخزانات بمبلغ 

  القيمة باأللف جنيه  البيان

  ٢٤  خزانات الوقود األرضيةغرفة 

  

  : إجمالى تكاليف المبانى واإلنشاءات •

  يمة باأللف جنيهالق  البيان

 تكلفة المبانى ذات السطح المغطى -
 تكلفة المبانى ذات السطح المكشوف -
 تكلفة أعمال السور -
 تكلفة المظلة -
 تكلفة أعمال الرصف -
  غرفة الخزانات األرضية -

٤٥٦.٩٦  
٢٣٤.٤٣  
١١٢.٠٠٠  
٨٥.٠٠٠  
١٦١.٥٠٠  
٢٤.٠٠٠  

  ١.٠٧٣.٩  إجمالى التكاليف

  

  :ة لعملية التشغيلالمهمات واألجهزة والمعدات الالزم -

  : )تنكات الوقود(خزانات الوقود  •

خزانــات  ٥خزانــات الوقــود أرضــية وتوضــع تحــت مســتوى ســطح األرض وعــددها 
مليمتــر ، والشــكل العــام للخــزان أســطوانى  ٧.٨:  ٦وهــى مصــنعة مــن الحديــد بســمك 

ألـف جنيـه  ٢٠وبتكلفة تقديريـة بمبلـغ  –متر  ٣×  ٣متر والقطر  ٧.٢الشكل بطول 
 ١٠٠=   ٢٠×  ٥وبــذلك تكــون تكلفــة خزانــات الوقــود األرضــية هــى  .زان الواحــدللخــ

  .ألف جنيه

  القيمة باأللف جنيه  البيان

  ١٠٠  ألف ج٢٠×  ٥خزانات الوقود األرضية عدد 
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  : األجهزة والمعدات المطلوبة •

 ٧صــممت محطــة البنــزين موضــوع الدراســة علــى أســاس أن تكــون مــزودة بعــدد 
ـــات لســـحب البنـــزي ـــات األرضـــية وضـــخها فـــى الســـيارات المطلـــوب طلمب ن مـــن الخزان

  .طلمبات تليماكنك ٤وعدد ات تركى الكترونى ، بطلم ٣ منها عدد .تموينها
ألــف جنيــه تقريبــًا حســب أســعار  ١٢٦بإجمــالى مبلــغ  وتقــدر ســعر هــذه الطلمبــات

  .السوق الحالية
ت المنوطـة بهـا وكما يتم تجهيز المحطة بالمعـدات واآلالت الالزمـة ألداء الخـدما

  :وهذه المعدات عبارة عن. وتشحيم وتغيير زيوتالمحطة من ضبط زوايا وغسيل 
  .جهاز ضبط زوايا -
 كمبريسورات -

 .أجهزة التشحيم -

 .أجهزة الغسيل -

 .باإلضافة إلى جميع الوصالت والخراطيم الالزمة لتشغيلها -

ئدة فــى ألــف جنيــه حســب األســعار الســا ١٠٠وتقــدر هــذه المعــدات وملحقاتهــا بمبلــغ 
  .السوق

  : إجمالى تكاليف المهمات واآلالت واألجهزة المطلوبة •

  القيمة باأللف جنيه  البيان

  الخزانات األرضية -
 طلمبات التموين -
  آالت ومعدات الخزان -

١٠٠  
١٢٦  
١٠٠  

  ٣٢٦  تكاليفالإجمالى 
 

   :االحتياطيات •
بة كنسـ) عـدا قيمـة األرض(من إجمـالى األصـول الثابتـة % ١٠تم احتسابه بنحو 

. احتياطى نقدى وذلك لتغطيـة أى مكونـات غيـر متطـورة قـد تظهـر خـالل فتـرة التنفيـذ
ارتفــــاع مفــــاجئ فــــى (وكــــذلك لمواجهــــة أى زيــــادة فــــى أســــعار التكــــاليف االســــتثمارية 
وقـــدرت هـــذه النســـبة ) األســـعار نتيجـــة ظـــروف أو أحـــداث غيـــر طبيعيـــة فـــى الســـوق

  .ألف جنيه ١٤٠بمقدار 
  



 ٢٣

  
  
  

  :قيمة االحتياطى

  القيمة باأللف جنيه  يانالب

  المبانى واإلنشاءات
  قيمة اآلالت والمعدات

١٠٧٣.٩  
٣٢٦  

  ١٣٩٩.٩  إجمالى األصول الثابتة

  ١٣٩.٩٩  احتياطى% ١٠

  : مصروفات ما قبل التشغيل •

وهى مصروفات غير منظورة ولكنهـا ضـرورية ضـمن بنـود العناصـر االسـتثمارية 
  :وتتمثل هذه المصروفات فى

  .تصميمات هندسية -
 .أتعاب قانونية -

 .مصروفات إدارية -

 .تجهيز الكوادر الفنية وتدريبها -

  . ألف جنيه ٢٥وقدر مصروفات ما قبل التشغيل بمبلغ 
  

  : األصول المتداولة. ب

ويطلق عليه رأس المال الجاري أو رأس المال العامل وهو عبـارة عـن مسـتلزمات 
فقط وذلك للسـرعة الفائقـة  تشغيل الدورة انتاج واحد وفى مشروعنا هذا تحسب ألسبوع

    : لدوران رأس المال وتشمل
  .)مستلزمات الخدمات –زيوت  –وقود (التشغيل تكاليف مستلزمات  -
  .أجور العمالة -

وتحســب كــل منهــا علــى أســاس أســبوع واحــدة مــن تكــاليف التشــغيل الفعليــة لســنة 
ألــف  ٣٠٨ولــتكن الســنة األولــى وقــدرت علــى هــذا األســاس بقيمــة ) شــهر ١٢(كاملــة 
  .جنيه

  : األعباء التمويلية •



 ٢٤

ويـتم رأسـمالتها ) التنفيـذ(السـماح  ال يتحمل المشـروع أى أعبـاء تمويليـة أثنـاء فتـرة
         .على القرض

        
  :خطة التمويل المقترحة: ثانياً 

للمشـــــروع آخـــــذًا فـــــى االعتبـــــار فتـــــرة التنفيـــــذ تـــــم دراســـــة خطـــــة التمويـــــل األمثـــــل 
  :واالعتبارات التالية 

  .المصرفىانية وشروط التمويل المتاحة بالقطاع إمك •
 .ارتفاع مؤشرات الجدوى المالية والربحية المحققة على راس المال •

تحقيــــق التــــوازن بــــين مصــــادر واســــتخدامات األمــــوال مــــن حيــــث نــــوع  •
 . وأصل المصدر وطبيعة االستخدام

ق فى ضوء هذه االعتبارات افترضت الدراسـة الماليـة تمويـل خـارجى مـن الصـندو 
تقريبـــًا مـــن % ٢١االجتمـــاعى أو البنـــوك المحليـــة مـــن خـــالل قـــرض اســـتثمارى يمثـــل 

تقريبــًا مــن قيمــة % ٥٣أو مــا يعــادل  المقتــرحإجمــالى التكــاليف االســتثمارية للمشــروع 
االســتثمارات المطلوبــة، علــى أن يــتم ســحب القــرض بالكامــل فــى الســنة األولــى مـــن 

  . بداية التنفيذ
  :لتمويلوفيما يلى توصيف مقترح ا

متوسـط األجـل مـن الصـندوق  يقترح الحصول على القرض بالعملة المحليـة : القرض
االجتمــاعى للتنميــة أو مــن أحــد البنــوك المحليــة ويقــدر بمبلــغ مليــون جنيــه 

بخـالف (تقريبـًا مـن قيمـة االسـتثمارات المطلوبـة % ٥٣مصرى  بما يعـادل 
يــون جنيــه أو مــا بمــا مل ٣قيمــة األرض المملوكــة والتــى تقــدر قيمتهــا بمبلــغ 

  . )تقريبًا من إجمالى قيمة التكاليف االستثمارية للمشروع% ٢١يمثل 
رض فى بداية العام األول من مرحلة التنفيذ كى يتم الصرف على ويفترض سحب الق

بنود التكاليف االستثمارية والتى يتم الصرف عليها فى أوقات متداخلة طبقـًا للبرنـامج 
  .الزمنى
شـهور سـماح والسـداد علـى أربـع  ٦سـنوات ونصـف السـنة منهـا  ٤ ضالقـر  مدةتكون 

  .قسط ٤٨سنويًا على أقساط شهرية لعدد % ١٢.٥سنوات بسعر فائدة 
  :البرنامج الزمنى لالنفاق االستثمارى: ثالثاً 

ومصــادر التمويــل  البرنــامج تــم تحديــد برنــامج االنفــاق االســتثمارىفــى ضــوء هــذا 
  .قًا لما ورد سابقاً طبموزعًا على مكونات المشروع 



 ٢٥

تم احتساب ما تم انفاقه لألصول الثابتة علـى أسـاس تكلفـة األصـل مضـافًا إليـه (
  .)احتياطي% ١٠نسبة الـ 

وفقـــًا ويوضـــح الجـــدول التـــالى التكلفـــة االســـتثمارية موزعـــة علـــى بنودهـــا المختلفـــة 
  .شهور  ٦بمدة ر للبرنامج التنفيذة الزمنى المقد

  ثمارية للبرنامج الزمنى للتنفيذالتكاليف االست) ٢(جدول 

�4�ول %  �� !م ا����0  ا�+��ن
 ا�*�+!�

�2!����ف %  
 ا� !*��ر��

       ا�ول *�+!�
 %٦١.٥٧ %٦٦.٠٨ 3000.0 م ٥٨×٢٥ا�رض  

 %٠.٠٠ %٠.٠٠ 0.0 �+��- وا���ءات
 ٍ��Bر)� ا�6زا��ت ا�و0ود ا�رC 26.4 ٠.٥٤ %٠.٥٨% 

 %١٠.٣٢ %١١.٠٧ 502.6 �+��- ا�� طD ا���ط-
 %٥.٢٩ %٥.٦٨ 257.9 �+��- ا�� طD ا����وف

F2٠.٥٦ %٠.٦١ 27.5 0وا�د ا��ظ% 
-� %٢.٥٣ %٢.٧١ 123.2 ا� ور ا��6ر
 %٣.٦٥ %٣.٩١ 177.7 ر�ف ا�/وش

 %١.٣٥ %١.٤٥ 66.0  ا��ظ�2
 %٢.٢٦ %٢.٤٢ 110.0 6زا��ت ا�و0ود

 %٢.٨٤ %٣.٠٥ 138.6 ط�2+�ت ا�!�و�ن
 %٢.٢٦ %٢.٤٢ 110.0 �'دات 6د��ت ا��/ط�

 %٩٣.١٧ %١٠٠.٠٠ 4539.9 ا����- ا��ول ا�*�+!�

 %٠.٥١  ٢٥.٠ ��رو)�ت �� 0+ل ا�!���ل

        ا��ول ا��!داو��
       راس ا���ل ا�'��ل

           � !2ز��ت !���ل دورة ��دة ا +وع  
 %٦.٢٦   305.0 ���6ت                                  

 %٠.٠٥   2.5 ���ا�ور ��

 %٦.٣١  307.6 ا��!داو��ا����- ا��ول 

 %٠.٠٠   0.0  ا��+�ء ا�!�و���2

 %١٠٠.٠٠   4872.4 ا����- ا�!����ف ا� !*��ر��



 ٢٦

  :لمحطة تموين وخدمات السيارات خطة المبيعات المقترحة: رابعًا◌ً 
  :تقدم المحطة الخدمات التالية

  )٩٢بنزين  – ٩٠بنزين  – ٨٠ين بنز  –سوالر (أنواع الوقود المختلفة  -
 .ضبط الزوايا لعجل السيارات -

 ).فتيس -موتور (تغيير الزيوت  -

 .غسيل وتشحيم السيارات -

 .ضبط إطارات السيارات -

 :خطة تموين السيارات •

  الوقود
الكمية المباعة يوميًا 

  لترباأللف 
   السنة أيام

الكمية المباعة سنويًا 
  لترباأللف 

  سوالر
  ٨٠بنزين 
  ٩٠بنزين 
  ٩٢بنزين 

١٥  
١٠  
٣  
٢  

  يوم  ٣٦٠
  يوم  ٣٦٠
  يوم  ٣٦٠
  يوم  ٣٦٠

٥٤٠٠  
٣٦٠٠  
١٠٨٠  
١٤٤٠  

  

 :خطة ضبط الزوايا واالتزان •

  أيام السنة   يوم/ عدد السيارات   نوع السيارة
عدد السيارات 

  السنوية
  سيارات كبيرة

  سيارات صغيرة
  سيارات ٥
  سيارات ١٠

  يوم  ٣٦٠
  يوم  ٣٦٠

  سيارة  ١٨٠٠
  سيارة  ٣٦٠٠

 

 :تغيير الزيوت •

  سنة/ عدد السيارات   أيام السنة   اليوم/ عدد السيارات   السيارة  نوع الخدمة 

  زيت موتور
  

  زيت فتيس

  كبيرة
  صغيرة
  متنوعة

١٥  
٢٠  
١٠  

  يوم  ٣٦٠
  يوم  ٣٦٠
  يوم  ٣٦٠

٥٤٠٠  
٧٢٠٠  
٣٦٠٠  

 

 :خطة غسيل وتشحيم السيارات •

  سنة/ دد السيارات ع  أيام السنة   اليوم/ عدد السيارات   نوع السيارة  

  سيارة نقل قالب
  سيارة نصف نقل

  سيارة ربع نقل
  سيارة مالكى

٢  
٣  
١٢  
١٠  

  يوم  ٣٦٠
  يوم  ٣٦٠
  يوم  ٣٦٠
  يوم  ٣٦٠

٧٢٠  
١٠٨٠  
٤٣٢٠  
٣٦٠٠  

 



 ٢٧

 
  

   :أما عن

  .فيتم تجهيز المكان وتأجيره للغير: مبيعات الماركت -
  .يتم تأجيرها أيضًا للغير :ضبط وصيانة الكاوتش -

بهـذه الطاقـة األقـل فـى السـنة األولـى تشـغيل، ويـتم زيـادة  تشـغيلالتم هذا ويـ
فـى السـنة % ١٥فى السنة الثانيـة والثالثـة، ثـم % ١٠الطاقة التشغيلية إلى 

  .بداية من السنة الخامسة وتستمر% ٢٠الرابعة، ثم 
     

  :تكاليف التشغيل السنوية: خامساً 

 )٩٢بنزين  – ٩٠بنزين  – ٨٠بنزين  –تتمثل فى السوالر : ثمن شراء الوقود .١

 ا����� ا�+��ن
 +���ف �!ر

 'ر ا��ف 
 �!ر 

 )ا����� +���ف ���F(ا� �وات   

 ١٠ــ٥ ٤ ٣ــ٢ ١

 ٦٩٧٩.٠ ٦٦٨٨.٢ ٦٣٩٧.٤ ٥٨١٥.٨ ١.٠٧٧ ٥٤٠٠  و�ر

 ٣٧٨٩.٨ ٣٦٣١.٩ ٣٤٧٤.٠ ٣١٥٨.٢ ٠.٨٧٧٣ ٣٦٠٠ ��٨٠ز�ن 

 ٢٢١٣.٧ ٢١٢١.٥ ٢٠٢٩.٣ ١٨٤٤.٨ ١.٧٠٨١ ١٠٨٠ ٩٠+�ز�ن 

 ٣١٢٩.٤ ٢٩٩٩.٠ ٢٨٦٨.٦ ٢٦٠٧.٨ ١.٨١١٠ ١٤٤٠ ��٩٢ز�ن 

-���� ١٦١١٢.٠ ١٥٤٤٠.٦ ١٤٧٦٩.٣ ١٣٤٢٦.٦  ا�

  .سعر توريد الوقود شامل ضريبة المبيعات
  

 :خدمة ضبط الزوايا تكلفة .٢

 ا�و/ده 'ر  ا����� ا�+��ن
 )ا����� +���ف ���F(ا� �وات   

 ١٠ــ٥ ٤ ٣ــ٢ ا

 ٥.٤ ٥.٢ ٥.٠ ٤.٥ ٠.٠٠٢٥ ١٨٠٠  ��رة �+�رة

 ٦.٥ ٦.٢ ٥.٩ ٥.٤ ٠.٠٠١٥ ٣٦٠٠  ��رة �!و ط�

-���� ١١.٩ ١١.٤ ١٠.٩ ٩.٩ ا�

 

  
 



 ٢٨

 :تكاليف تغيير الزيوت .٣
 

ت الفتـــيس، أمـــا و زيـــ –تتمثـــل مصـــروفات هـــذا البنـــد فـــى تكـــاليف زيـــوت الموتـــور 
  .تركيبها بالمحطةويتم ر فيتم شراءها من حساب العميل الفالت

  .وتختلف أسعار زيوت الموتور طبقًا ألنواعها المختلفة وأحجامها
جنيــــه إلــــى  ٣٢.٢٥مــــن ) الجــــركن(كيلــــو  ٤تتــــراوح أســــعار الزيــــوت ذات العبــــوة  -

  .لتر ٤جركن / جنيه ٤٤.٢٥جنيه بمتوسط سعر  ٥٦.٢٥
 ١١٥.٥وطبقــًا ألنواعهــا مــن ) كيلــو٢٠: ١٦(تتــراوح أســعار الزيــوت ذات العبــوة  -

  .جركن/ جنيه  ١٤٥.٨٧٥جنيه بمتوسط سعر  ١٧٦.٢٥جنيه إلى 
  . كيلو/ جنيه  ٨.٢٥أما عن أسعار زيوت الفتيس فهى 

 ا�و/ده 'ر  ا����� ا�+��ن
 )ا����� +���ف ���F(ا� �وات   

 ١٠ــ٥ ٤ ٣ــ٢ ١

 ٩٤٥.٣ ٩٠٥.٩ ٨٦٦.٥ ٧٨٧.٧ ٠.١٤٥٨ ٥٤٠٠ ز�ت �و!ور  ��رة �+�رة

 ٣٨٢.٣ ٣٦٦.٤ ٣٥٠.٥ ٣١٨.٦ ٠.٠٤٤٢ ٧٢٠٠ ز�ت �و!ور  ��رة �!و ط�

 ٣٥.٦ ٣٤.٢ ٣٢.٧ ٢٩.٧ ٠.٠٠٨٢ ٣٦٠٠ ز�ت )!�س

-���� ١٣٦٣.٢ ١٣٠٦.٤ ١٢٤٩.٦ ١١٣٦.٠ ا�

  
 

 :تكاليف الغسيل والتشحيم .٤
 

 تتمثـــل تكـــاليف الغســـيل والتشـــحيم فـــى المـــواد الداخلـــة فـــى عمليـــة الغســـيل والتنظيـــف
وتختلف كمياتها بحسب حجم السـيارة ) شحوم –منظفات  –جاز ( للسيارة الواحدة من

  .ونوعها
  : احتياجات السيارات لمواد التنظيف -

 ا�+��ن
 )ا����� +���ف ���F(ا� �وات   

-���� ا�
 �/وم ��ظ��ت ��ز

 ٢٠ ١٠ ٥ ٥  ��رة ��ل 40ب +��طورة

 ١٠ ٤ ٣ ٣  ��رة ��ل ��ف ��ل

 ٧ ٣ ٢ ٢ ��ل  ��رة ر+?

 ٤ ٠ ٢ ٢  ��رة ��4-



 ٢٩

  : لغسيل والتشحيما تكاليف إجمالى -

 'ر  ا����� ا�+��ن
 ا�و/ده

 )ا����� +���ف ���F(ا� �وات   

 ١٠ــ٥ ٤ ٣ــ٢ ١

 ١٧.٣ ١٦.٦ ١٥.٨ ١٤.٤ ٢٠ ٧٢٠  ��رة ��ل 40ب +��طورة

 ١٣.٠ ١٢.٤ ١١.٩ ١٠.٨ ١٠ ١٠٨٠  ��رة ��ل ��ف ��ل

 ٣٦.٣ ٣٤.٨ ٣٣.٣ ٣٠.٢ ٧ ٤٣٢٠  ��رة ر+? ��ل

 ١٧.٣ ١٦.٦ ١٥.٨ ١٤.٤ ٤ ٣٦٠٠  ��رة ��4-

-���� ٨٣.٨ ٨٠.٣ ٧٦.٨ ٦٩.٨  ا�

 
 :تكاليف ومصروفات المينى ماركت .٥

ماركــت كــامًال ليكــون فــى اســتقبال المعروضــات ويــتم تــأجيره  يــتم تجهيــز المينــى
  .للغير

  
 

  :تكاليف صيانة وٕاصالح الكاوتش .٦

  .كان ويتم تأجيره للغيريتم أيضًا تجهيز الم
  

  الخدمات السنوية إجمالى تكاليف) ٣(جدول 

 ا�+��ن
 )ا����� +���ف ���F( �وات ا�!���ل      

٣ـ٢ 1  4 5 ١٠ـ  

 ١٦١١٢.٠ ١٥٤٤٠.٦ ١٤٧٦٩.٣ ١٣٤٢٦.٦ ��!ر��ت ا�و0ود

 ١١.٩ ١١.٤ ١٠.٩ ٩.٩ B+ط ا�زوا�� !����ف

 ١٣٦٣.٢ ١٣٠٦.٤ ١٢٤٩.٦ ١١٣٦.٠ !����ف !��ر ا�ز�وت 

 ٨٣.٨ ٨٠.٣ ٧٦.٨ ٦٩.٨ !����ف ا�� �ل وا�!�/�م

 -���� 17570.9 16838.8 16106.6 14642.4 ا�

  

  :العمالة

ـــاء بالتزامـــات التشـــغيل  ـــة الالزمـــة للوف قـــدرت الدراســـة احتياجـــات المشـــروع مـــن العمال
  .بالعمل ورديتين لعمالة التموين وباقى الخدمات وردية واحدة

فرصة عمل جديدة ما بين عمالـة فنيـة  ٢٩على تشغيل عدد ويعمل المشروع المقترح 
  .وعمالة مساعدة



 ٣٠

أمـــا المرتبـــات التـــى تعطـــى لهـــم مـــن اإلدارة  ،وتعتمـــد أجـــور العمالـــة علـــى اإلكراميـــات
 أنكمـا و  ،المحصـلإليـراد مـن ا ايتم محاسبتهدمات، الخ ةعبارة عن أجر رمزى لعمال

من اإليرادات المحققة % ٢٥بمعدل محاسبة أجور عماله ضبط الزوايا يتم محاسبتها 
  .للمساعدة % ٤٠منها للفنى و % ٦٠يتم محاسبة و 
  

  بيان العمالة واألجور ) ٤(جدول 

 +���فا�����  ا�+��ن

�دد ا�'��ل  ورد�� �$ر ا�رة �دد  
-����    ا�

 18.0 1  1.0 12.0 1.5 1.0 �/� ب

   0          ا�+�ز�ن

 24.0  2 2.0 12.0 1.0 1.0 ر%�س ورد��

 14.4  12 2.0 12.0 0.1 6.0 !�و�ن

 3.6  4 2.0 12.0 0.1 2.0 � ��دة

   0       ا�!زان

 +� +��!م �/� +!$�  2.0 )�-
�ن ا��راد % ٢٥

ا��/�ق و�وزع +� +� 
٤٠، % ٦٠%  -2�

 ا��6!��ن +$� 

1.0 2 29.7 

 19.8  2 1.0 2.0 � ��دة

    0         ا�� �ل وا�!�/�م

-�( 4.0 0.2 12.0 1.0  4 9.6 

 2.4 2  1.0 12.0 0.1 2.0 � ��دة

 -���� 121.5 29  ا�

  

  :المصروفات األخرى

  :تتمثل المصروفات األخرى فى البنود التالية

  شهرياً / ج٢٠٠٠تم تقدير استهالك الكهرباء بمعدل : الكهرباء -

 .يتم إمداد المحطة بالمياه الجوفية: المياه -

الصيانة لألصول الثابتة من مبانى وٕانشاءات وخزانات :ة وقطع الغيارالصيان -
  .وقطع الغيار لآلالت والمعدات –الوقود والمعدات واآلالت 
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  .ألف جنيه ٧.٦٥وقدرت بمبلغ  من قيمتها% ٠.٥ويقدر هذا البند على أساس 

  .ج شهرياً ١٠٠٠تتمثل فى اإلكراميات وغيرها وقدرت بمبلغ : نثريات -

 ����� +���ف ����ا ا�+��ن

 24.0 �$ر+�ء

 0.0 ���ة

 7.65 ����� و0ط? ��Cر

 12 �*ر��ت

-���� 43.65 ا
  

  

  :اإلهالكات واالستهالكات

  

  :اإلهالك: أوالً 

% ١٠قيمــة األصـل مضـافًا إليـه نسـبة الـــ (تـم احتسـاب اإلهـالك لألصـول الثابتـة 
  :الهالك المتساوى على أساسباستخدام قسط ا) احتياطى ارتفاع األسعار

   .تحتفظ بقيمتها وليس لها قسط اهالك: األرض -

 .كنسبة إهالك% ٥سنة أى  ٢٠: المبانى واإلنشاءات -

 .كنسبة اهالك% ١٠سنوات أى  ١٠: باقى األصول -

  

  :االستهالكات: ثانياً 

تـــم احتســـاب االســـتهالك للمصـــروفات الغيـــر منظـــورة المدرجـــة ضـــمن بنـــود التكـــاليف 
 ٣ية والمتمثلـة فـى مصـروفات مــا قبـل التشـغيل أن حسـبت اسـتهالكها علــى االسـتثمار 

  سنوات
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  القيمة باأللفاالهالكات                                                                

���0  ا��ل
 ا��ل

 ���0
ا��ل 
��Bف 
ا��$� 
 �+ �

 ا�/!��ط-

ا����� 
 ا��!+���

ا����� 
 ا�� !��2$

ا�'�ر 
 0 ط ا�ھ4ك % )!راB-ا�

              ا�ھ��4ت 

 0.0 0.0 0.0 0.0 3000.0 3000.0 3000.0 ا�رض

 50.2 5.0 20.0 1003.7 111.5 1115.3 1013.9 �+��- وا���ءات

 5.0 10.0 10.0 49.5 16.5 66.0 60.0 �ظ�2

��B9.9 10.0 10.0 99.0 11.0 110.0 100.0 ا�6زا��ت ا�ر 

 12.5 10.0 10.0 124.7 13.9 138.6 126.0 نط�2+�ت ا�!�و�

 9.4 10.0 10.0 93.5 16.5 110.0 100.0 ا��'دات ا�6رى

-���� 86.9     1370.5 3169.4 4539.9 4399.9 ا

  

  القيمة باأللفاالستهالك                                                          

���0  ا��ل
 ا��ل

ا�'�ر 
-Bط ا�ھ4ك0 % ا�)!را  

         ا�ھ��4ت 

 8.3 % ٣٣.٣٣ 3 25.0 ا��'دات ا�6رى

-���� 8.3  3 25 ا
  

  

  القيمة باأللف                                                         مجموع االهالك واالستهالك

���0  ا��ل
 ا��ل

 ���0
ل ا��

��Bف 
ا��$� � +� 
 ا�/!��ط-

ا����� 
 ا��!+���

ا����� 
 ا�� !��2$

ا�'�ر 
-B0 ط  % ا�)!را

 ا�ھ4ك

 9.4 10.0 10.0 93.5 16.5 110.0 100.0 ا�ھ��4ت

 8.3 33.3 3.0 25.0 00  00  25.0 ا� !$��4ت

 95.2     1395.5 3169.4   4424.9 ا����- ا�ھ��4ت وا� !$��4ت 
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  : تاإليرادا
  

ـــم تقـــدير اإليرادات ـــل الطاقـــة التشـــغيلية ت ـــًا لدراســـة الســـوق واألســـعار الســـائدة وتحلي طبق
. واحتمــاالت زيــادة الطلــب علــى خــدمات المحطــة نظــرًا الرتفــاع مســتوى جــودة األداء 

وقــد أخــذت الدراســة فــى األعتبــار أقــل أســعار تأديــة الخــدمات بالمحطــة تطبيقــًا لمبــدأ 
ووضـــع المشـــروع فـــى جانـــب األمـــان وتتمثـــل . ظـــروف الحيطـــة والحـــذر وتحســـبًا ألى

  :اإليرادات فى البنود التالية
  .مبيعات الوقود - ١
 .ايرادات ضبط زوايا واتزان العجل - ٢

 .ايرادات تغيير الزيوت - ٣

 .ايرادات الغسيل والتشحيم - ٤

 .ايرادات تأجير الماركت - ٥

 .ايرادات تأجير صيانة اصالح الكاوتش - ٦
 

  

  :ايرادات مبيعات الوقود

 'ر ا��ف  �����ا ا�+��ن
F��� �!ر +��

 )ا����� +���ف ���F(ا� �وات   

 ١٠ــ٥ ٤ ٣ــ٢ ا

 7128.0 6831.0 6534.0 5940.0 ١١٠٠ ٥٤٠٠  و�ر

 3888.0 3726.0 3564.0 3240.0 ٩٠٠ ٣٦٠٠ ٨٠+�ز�ن 

 2268.0 2173.5 2079.0 1890.0 ١٧٥٠ ١٠٨٠ ٩٠+�ز�ن 

 3196.8 3063.6 2930.4 2664.0 ١٨٥٠ ١٤٤٠ 92+�ز�ن 

-���� 16480.8 15798.1 ١٥١٠٧.٤ ١٣٧٣٤  ا�

  

  :ايرادات ضبط الزوايا

 ا����� ا�+��ن
 'ر 

ا�و/ده 
F�����+ 

 )ا����� +���ف ���F(ا� �وات   

 ١٠ــ٥ ٤ ٣ــ٢ ا

 ١٠٨ ١٠٣.٥ ٩٩ ٩٠ ٥٠ ١٨٠٠  ��رة �+�رة

 ١٢٩.٦ ١٢٤.٢ ١١٨.٨ ١٠٨ ٣٠ ٣٦٠٠  ��رة �!و ط�

-���� ٢٣٧.٦ ٢٢٧.٧ ٢١٧.٨ ١٩٨.٠  ا�
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  :ايرادات تغيير الزيوت
تتمثــل إيــرادات تغييــر الزيــوت فــى أســعار الزيــوت التــى يــتم تغييرهــا أو تزويــدها ســواء 

أمــا . زيــوت الموتــور أو زيــت الفتــيس باإلضــافة إلــى رســم تغييــر الزيــوت لكــل نوعيــة
  .تر فيتم شراؤها وحسابها على العميل كحساب خاص به خارج حساب المحطةالفال

  .تختلف قيمة الزيوت طبقًا ألنواعها -
جنيه إلـى  ١٥٤كيلو ما بين  ٢٠:  ١٦تتراوح أسعار زيوت الموتور للجركن من  -

 .جنيه للجركن ١٩٤.٥جنيه بمتوسط سعر  ٢٣٥

ج  ٧٥ج إلـــى  ٤٣ن كيلـــو مـــا بـــي ٤كمـــا تتـــراوح أســـعار زيـــوت الموتـــور للجـــركن  -
 .جنيه للجركن ٥٩بمتوسط سعر 

 .جنيه ١١سعر كيلو زيت الفتيس  -

  ايرادات تغيير الزيوت

ا�'دد   ا�ز�ت
 ا� �وى

�!و ط 
  'ر ا�+�? 

 'ر ا�6د�� 
 �2و/دة

 �ر ا�ز�وت�ا����- ا�رادات !�

  ١٠ـ٥  ٤  ٣ـ٢  ١

 1279.8 1226.48 1173.15 1066.5 0.003 0.195 5400   ��رة �+�رة ز�ت �و!ور
 ��رة  ز�ت �و!ور

 535.44 513.13 490.82 446.2 0.003 0.059 7200  �!و ط�

 1815.24 1739.6 1663.97 1512.٧  ا��و!ور ا����- ز�ت

 60.48 57.96 55.44 50.4 0.003 0.011 3600 ز�ت )!�س

 1876.0 1797.8 1719.4 1563.1  ا����- !��ر ا�ز�وت

  
  :إيرادات الغسيل والتشحيم

 'ر  ا����� �نا�+�
 ا�و/ده

 )ا����� +���ف ���F(ا� �وات   

 ١٠ــ٥ ٤ ٣ــ٢ ا

 69.1 66.2 63.4 57.6 ٨٠ ٧٢٠  ��رة ��ل 40ب +��طورة

 51.8 49.7 47.5 43.2 ٤٠ ١٠٨٠  ��رة ��ل ��ف ��ل

 162.0 155.3 148.5 135.0 ٢٥ ٤٣٢٠  ��رة ر+? ��ل

 77.8 74.5 71.3 64.8 ١٥ ٣٦٠٠  ��رة ��4-

-���� 360.7 345.7 330.7 300.6  ا�
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  :إيرادات تأجير الماركت وضبط الكاوتش
  .يتم تأجير كل من الماركت والمكان المخصص لضبط الكاوتش •
  .آالف جنيه شهرياً  ٣وقدر تأجير الماركت بمبلغ  •
  .جنيه شهرياً  ٥٠٠كما قدر تأجير مكان ضبط الكاوتش بمبلغ  •

  
  و��ا����- ا��رادات ا� �) ٥(�دول 

  

 ا�+��ن
 )ا����� +���ف ���F(ا� �وات   

 ١٠ــ٥ ٤ ٣ــ٢ ا

 16480.8 15798.1 ١٥١٠٧.٤ ١٣٧٣٤ ا�رادات ا�و0ود

 ٢٣٧.٦ ٢٢٧.٧ ٢١٧.٨ ١٩٨.٠ ا�رادات B+ط ا�زوا��

 1876.0 1797.8 1719.4 1563.1 ا�رادات !��ر ا�ز�وت

 360.7 345.7 330.7 300.6 ا�رادات ا�� ل وا�!�/�م

36.0 36.0 36.0 36.0 !���ر ا���ر�ت 

6.0 6.0 6.0 6.0 !���ر ����� ا���و�!ش 

  15837.7 17417.3 18215.3 18997.1 
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  :ئم الماليةويشمل القوا
  قائمة الدخل -
 .قائمة التدفقات النقدية -

 :ساس ثالث احتماالتوالذى يتم على أ: وتحليل الحساسية -

مـــع % ١٠زيـــادة تكـــاليف التشـــغيل الكليـــة بنســـبة  .١
  .االحتفاظ بثبات أسعار البيع

ـــع بنســـبة  .٢ مـــع االحتفـــاظ % ١٠نقـــص أســـعار البي
 .بثبات تكاليف التشغيل الكلية

الكليـة ونقـص أسـعار البيـع زيادة تكاليف التشغيل  .٣
      .لكل منهما% ١٠بنسبة 

  

ا��� �8 
 ا����4



 �  :�9+�� ا�	�8: او

F� 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0  ا� 

                     ا��رادات

 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 15794.1 15107.4 15107.4 13734.0 ا�رادات ا�و0ود

B 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 227.7 217.8 217.8 198.0 +ط ا�زوا�� وا�!زانا�رادات 

 1876.0 1876.0 1876.0 1876.0 1876.0 1876.0 1797.8 1719.6 1719.6 1563.3 �ر ا�ز�وت�ا�رادات !�

 360.7 360.7 360.7 360.7 360.7 360.7 345.7 330.7 330.7 300.6 ا�رادات ا�� �ل

36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 !���ر ا���ر�ت ا�رادات 

 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 ا�رادات !���ر B+ط ا���و�!ش

  15837.9 17417.5 17417.5 18207.3 18997.1 18997.1 18997.1 18997.1 18997.1 18997.1 

                     ا���رو)�ت

 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 15440.6 14769.3 14769.3 13426.6 ا�و0ود��!ر��ت 

 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.4 10.9 10.9 9.9 ��رو)�ت B+ط ا�زوا�� وا�!زان

 1363.2 1363.2 1363.2 1363.2 1363.2 1363.2 1306.4 1249.6 1249.6 1136.0 �ر ا�ز�وت���رو)�ت !�

 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 80.3 76.8 76.8 69.8 ��رو)�ت ا�� �ل

 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 '�����ا�ور ا

 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 95.2 95.2 95.2 ا�ھ��4ت وا� !$��4ت

 17779.2 17779.2 17779.2 17779.2 17779.2 17779.2 17047.1 16323.3 16323.3 14859.1 ا����- ا���رو)�ت

D+ل ا�ر��� 978.8 1094.2 1094.2 1160.2 1217.8 1217.8 1217.8 1217.8 1217.8 1217.8 

                     ا�6رى  

 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 ا���رو)�ت ا�6رى 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 51.2 84.4 117.6 ا��+�ء ا�!�و���2

 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 61.0 94.2 127.4 160.6 ا����- ا���رو)�ت

 1174.8 1174.8 1174.8 1174.8 1174.8 1174.8 1099.2 1000.0 966.8 818.2 ��)- ا�ر+D 0+ل ا�Bرا%ب

 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 219.8 200.0 193.4 163.6 ا�Bرا%ب

 939.9 939.9 939.9 939.9 939.9 939.9 879.3 800.0 773.4 654.6 ��)- ا�ر+D ا���+ل �2!وز�?

٢٧  
  �9+�� ا��	:�0ت ا�&0	��: #�"�� 
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F� 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 ا� 

 F26ت ا�دا��ا�!د)                       

 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 15794.1 15107.4 15107.4 13734.0   ا�رادات ا�و0ود

 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 227.7 217.8 217.8 198.0   ا�رادات B+ط ا�زوا�� وا�!زان

 1876.0 1876.0 1876.0 1876.0 1876.0 1876.0 1797.8 1719.6 1719.6 1563.3   ا�رادات !���ر ا�ز�وت

 360.7 360.7 360.7 360.7 360.7 360.7 345.7 330.7 330.7 300.6   ا�رادات ا�� �ل

 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0   ا�رادات !���ر ا���ر�ت

 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0   ا�رادات !���ر B+ط ا���و�!ش

 3671.3                     ا����� ا��!+��

 307.6                     ا !رداد راس ا���ل ا�'��ل

 22975.9 18997.1 18997.1 18997.1 18997.1 18997.1 18207.3 17417.5 17417.5 15837.9 0.0 ا����- ا�!د)��ت ا���د�� ا�دا�26

��                       ا�!د)��ت ا��6ر

                     4872.4 ا�!��!�2ف ا� !*��ر��

 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 15440.6 14769.3 14769.3 13426.6   ��!ر��ت ا�و0ود

 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.4 10.9 10.9 9.9   ��رو)�ت B+ط ا�زوا�� وا�!زان

 1363.2 1363.2 1363.2 1363.2 1363.2 1363.2 1306.4 1249.6 1249.6 1136.0   ��رو)�ت !���ر ا�ز�وت

 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 80.3 76.8 76.8 69.8   ��رو)�ت ا�� �ل

 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5   ا�ور ا�'����

 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0   ا���رو)�ت ا�6رى 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 265.6 265.6 265.6 265.6   �ط ا��رضا0 

 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 219.8 200.0 193.4 163.6   ا�Bرا%ب

�� 17970.3 17970.3 17970.3 17970.3 17970.3 17970.3 17488.7 16736.8 16730.1 15236.2 4872.4 ا����- ا�!د)��ت ا���د�� ا��6ر

 ٥٠٠٥.٦ ١٠٢٦.٧ ١٠٢٦.٧ ١٠٢٦.٧ ١٠٢٦.٧ ١٠٢٦.٧ ٧١٨.٦ ٦٨٠.٧ ٦٨٧.٤ ٦٠١.٧ ٤٨٧٢.٤- ا�!د)ق ا���دى ا� �وى��)- 

 0.385543 0.424098 0.466507 0.513158 0.564474 0.620921 0.683013 0.751315 0.826446 0.909091 1.0 }%١٠{�'��ل  'ر ا�6�م ��د

 1929.9 435.4 479.0 526.9 579.6 637.5 490.8 511.4 568.1 547.0 4872.4- ��)- ا�!د)ق ا���دى ا�/��-



  

  
ــــــت المؤشــــــرات االقتصــــــادية الناتجــــــة عــــــن  اثبت
التحليل المـالى للمشـروع جـدواه االقتصـادية مـن 

تكــــــاليف  (ة حيــــــث تشــــــغيله والوفــــــاء بالتزاماتــــــ
وكـذلك )  التشغيل الخاصة بكل بنـد مـن بنودهـا

  .التزامات الفرض 
الناتجـــة مـــن التحليـــل (وكانـــت هـــذه المؤشـــرات  

  : كالتالي) المالى والتدفقات النقدية
  

  مؤشرات التحليل المالى والتدفقات النقدية) ٦(جدول 

 +دون ا��رض �? ا��رض ا��ؤ�ر

 1383.6 1282.8 �!و ط ا�!د)ق ا���دى

 % ٢٨.٤٠ % ٢٦.٣٣ �!و ط �'دل ا�'�%د �2- ا� !*��ر

!F  �$ر  )!رة ا� !رداد ����� ا� !*��رات   !F �$ر 
0 6 0 5 

 13835.9 12827.7 ��)- ا����� ا�/���� ���2روع

 % ١٨.٩٤ % ١٥.٩٢ I.R.R ا��'دل ا�دا26- �2'�ا%د ا����- 

 1.217 1.206 �'دل ا�'وا%د �2- ا�!����ف

  

  

  

  
  

  

  

  

  



 �� �8 ا��*����: #��(�ً 

يقصد بتحليل الحساسية هو مـدى اسـتجابة المشـروع المقتـرح للمتغيـرات 
أو  –لتـــى تحـــدث فـــى أحـــد المتغيـــرات أو العوامـــل المســـتخدمة لتقييمـــه ا

مدى حساسية المشروع للتغيير الذى يطـرأ علـى العوامـل المختلفـة التـى 
تؤثر على تشغيل المشروع ويمكن لمتخذ القرار أن يحدد مدى حساسية 

قتــرح مــثًال للمتغيــرات التــى يمكــن أن تــؤثر علــى قيمــة عائـد المشــروع الم
فـــإذا كـــان صـــافى القيمـــة الماليـــة حساســـًا . متغيراتـــت المعطـــاهأى مـــن ال

يكـون حساسـًالظروف تجاه المتغيرات المستخدمة فـإن المشـروع المقتـرح 
  .عدم التأكد

المشـروع علـى مجابهـة الظـروف ومن هنا يتم البحث عـن معرفـة مقـدرة 
  .الغير مناسبة 

   -:عامالن هماومن هذه الظروف الغير مناسبة 
  .مدخالت ومستلزمات التشغيل ارتفاع أسعار .١
    .انخفاض أسعار منتجات المشروع .٢

لذا فقد تم إجراء اختبار الحساسية لهذا المشـروع بمعرفـة أثـر ذلـك علـى 
وبـــاقى ) وهـــو معيـــار التقيـــيم للمشـــروع(روع معـــدل العائـــد الـــداخلى للمشـــ

  :عن طريق المؤشرات
ــــــة بنســــــبة  .١ مــــــع % ١٠زيــــــادة تكــــــاليف التشــــــغيل الكلي

فقـــد تـــم زيـــادة أســـعار  .ات أســـعار البيـــعاالحتفـــاظ بثبـــ
تكاليف التشغيل الممثلة فى الخدمات أما عـن أسـعار 
شــراء الوقــود فقــد تــم عــدم المســاس بهــا نظــرًا إلن هــذه 

وأى زيــــادة فــــى . الســــلع اســــتراتيجية وأســــعارها جبريــــة
  .أسعار الشراء يقابلها زيادة فى أسعار البيع

بثبـات  مـع االحتفـاظ% ١٠نقـص أسـعار البيـع بنسـبة  .٢
 .تكاليف التشغيل الكلية

زيــــادة تكــــاليف التشــــغيل الكليــــة ونقــــص أســــعار البيــــع  .٣
 %.١٠بنسبة 

  



  
  :�? ا�/!��ظ +*+�ت ا '�ر ا�+�?  %١٠ +� +� ز��دة ا�!����ف+ .أ: !/�2ل ا�/ � ��

F� 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 ا� 

 F26ت ا�دا��0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ا�!د) 

 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 15794.1 15107.4 15107.4 13734.0 0.0 ا�رادات ا�و0ود

 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 227.7 217.8 217.8 198.0 0.0 ا�رادات B+ط ا�زوا�� وا�!زان

 1876.0 1876.0 1876.0 1876.0 1876.0 1876.0 1797.8 1719.6 1719.6 1563.3 0.0 ا�رادات !���ر ا�ز�وت

 360.7 360.7 360.7 360.7 360.7 360.7 345.7 330.7 330.7 300.6 0.0 ا�رادات ا�� �ل

 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 ا�رادات !���ر ا���ر�ت

 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 ا�رادات !���ر B+ط ا���و�!ش

 3671.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ا����� ا��!+��

 307.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ا !رداد راس ا���ل ا�'��ل

 22975.9 18997.1 18997.1 18997.1 18997.1 18997.1 18207.3 17417.5 17417.5 15837.9 0.0 ا����- ا�!د)��ت ا���د�� ا�دا�26

�� 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ا�!د)��ت ا��6ر

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4872.4 ا�!��!�2ف ا� !*��ر��

 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 15440.6 14769.3 14769.3 13426.6 0.0 ��!ر��ت ا�و0ود

 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 12.5 12.0 12.0 10.9 0.0 ��رو)�ت B+ط ا�زوا�� وا�!زان

 1499.6 1499.6 1499.6 1499.6 1499.6 1499.6 1437.1 1374.6 1374.6 1249.6 0.0 ��رو)�ت !���ر ا�ز�وت

 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 88.3 84.5 84.5 76.8 0.0 ��رو)�ت ا�� �ل

� 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 0.0 ور ا�'����ا

 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 ا���رو)�ت ا�6رى 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 265.6 265.6 265.6 265.6 0.0 ا0 �ط ا��رض

 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 219.8 200.0 193.4 163.6 0.0 ا�Bرا%ب

�� 18116.2 18116.2 18116.2 18116.2 18116.2 18116.2 17628.5 16870.5 16863.8 15357.7 4872.4 ا����- ا�!د)��ت ا���د�� ا��6ر

 ٤٨٥٩.٧ ٨٨٠.٨ ٨٨٠.٨ ٨٨٠.٨ ٨٨٠.٨ ٨٨٠.٨ ٥٧٨.٨ ٥٤٧.٠ ٥٥٣.٦ ٤٨٠.٢ ٤٨٧٢.٤- ��)- ا�!د)ق ا���دى ا� �وى

 0.385543 0.424098 0.466507 0.513158 0.564474 0.620921 0.683013 0.751315 0.826446 0.909091 1.0 }%١٠{ا�6�م ��د �'��ل  'ر

 1929.9 435.4 479.0 526.9 579.6 637.5 490.8 511.4 568.1 547.0 4872.4- ��)- ا�!د)ق ا���دى ا�/��-
  

٣١



  
  

معدل اكدت تحليل الحساسية بزيادة تكاليف التشغيل ب
عــــــــدا المســــــــاس بقيمــــــــة (لكافــــــــة المــــــــدخالت %  ١٠

مشـــتريات الوقـــود حيـــث انهـــا مـــن الســـلع االســـتراتيجية 
وان اســـعارها تحـــدد جبريـــا فـــان كانـــت اى زيـــادة فـــى 

مـــع ) تكلفتهـــا يترتـــب عليهـــا زيـــادة فـــى اســـعار بيعهـــا 
  .االحتفاظ باسعار البيع كما هى 

  :فكانت المؤشرات االقتصادية الناتجة عبارة عن    
  

  %١٠لزيادة تكاليف التشغيل بمعدل المؤشرات االقتصادية ) ٧(جدول 

 +دون ا��رض �? ا��رض ا��ؤ�ر

 1243.2 1142.3 �!و ط ا�!د)ق ا���دى

 % ٢٥.٥١ % ٢٣.٤٥ �!و ط �'دل ا�'�%د �2- ا� !*��ر

  !F �$ر  !F �$ر )!رة ا� !رداد ����� ا� !*��رات
0 7 6 5 

 6651.6 5854.6 ���2روع��)- ا����� ا�/���� 

 % ١٦.٠٨ ١٣.١٩ I.R.R ا��'دل ا�دا26- �2'�ا%د ا����- 

 1.063 1.055 �'دل ا�'وا%د �2- ا�!����ف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  �? ا�/!��ظ +*+�ت !����ف ا�!���ل %١٠ ��ص ا��رادات +� +�. ب: !/�2ل ا�/ � �� !�+? 

F� 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 ا� 

 F26ت ا�دا��ا�!د)                       

 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 15794.1 15107.4 15107.4 13734.0   ا�رادات ا�و0ود

 213.8 213.8 213.8 213.8 213.8 213.8 204.9 196.0 196.0 178.2   ا�رادات B+ط ا�زوا�� وا�!زان
 1688.4 1688.4 1688.4 1688.4 1688.4 1688.4 1618.0 1547.7 1547.7 1407.0   وتا�رادات !���ر ا�ز�

 324.6 324.6 324.6 324.6 324.6 324.6 311.1 297.6 297.6 270.5   ا�رادات ا�� �ل

 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0   ا�رادات !���ر ا���ر�ت

 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0   ا�رادات !���ر B+ط ا���و�!ش

 3169.4                     ا����� ا��!+��

 307.6                     ا !رداد راس ا���ل ا�'��ل

 22226.6 18749.7 18749.7 18749.7 18749.7 18749.7 17970.2 17190.7 17190.7 15631.7 0.0 ا����- ا�!د)��ت ا���د�� ا�دا�26

                       �!د)��ت ا��6ر��ا

                     4872.4 ا�!��!�2ف ا� !*��ر��

 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 15440.6 14769.3 14769.3 13426.6   ��!ر��ت ا�و0ود

 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.4 10.9 10.9 9.9   ��رو)�ت B+ط ا�زوا�� وا�!زان

 1363.2 1363.2 1363.2 1363.2 1363.2 1363.2 1306.4 1249.6 1249.6 1136.0   ��رو)�ت !���ر ا�ز�وت

 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 80.3 76.8 76.8 69.8   ��رو)�ت ا�� �ل

 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5   ا�ور ا�'����

 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0   )�ت ا�6رى ا���رو

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 265.6 265.6 265.6 265.6   ا0 �ط ا��رض

 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 219.8 200.0 193.4 163.6   ا�Bرا%ب

�� 17970.3 17970.3 17970.3 17970.3 17970.3 17970.3 17488.7 16736.8 16730.1 15236.2 4872.4 ا����- ا�!د)��ت ا���د�� ا��6ر

 ٤٢٥٦.٣ ٧٧٩.٣ ٧٧٩.٣ ٧٧٩.٣ ٧٧٩.٣ ٧٧٩.٣ ٤٨١.٥ ٤٥٣.٩ ٤٦٠.٦ ٣٩٥.٥ ٤٨٧٢.٤- ��)- ا�!د)ق ا���دى ا� �وى

 0.385543 0.424098 0.466507 0.513158 0.564474 0.620921 0.683013 0.751315 0.826446 0.909091 1.0 }%١٠{�'��ل  'ر ا�6�م ��د

 1641.0 330.5 363.6 399.9 439.9 483.9 328.8 341.0 380.6 359.6 4872.4- ��)- ا�!د)ق ا���دى ا�/��-

٣٣



  
عــدا (لكافــة المــدخالت %  ١٠اكــدت تحليــل الحساســية بــنقص اســعار البيــع بمعــدل 

  .مع االحتفاظ بتكاليف التشغيل كما هى ) المساس باسعار بيع الوقود
  :فكانت  المؤشرات االقتصادية الناتجة عبارة عن    

  
  %١٠المؤشرات االقتصادية لنقص تكاليف التشغيل بمعدل ) ٧(جدول 

 +دون ا��رض �? ا��رض ا��ؤ�ر

 1095.3 994.4 �!و ط ا�!د)ق ا���دى

 % ٢٢.٤٨ % ٢٠.٤١ �!و ط �'دل ا�'�%د �2- ا� !*��ر

!F  �$ر )!رة ا� !رداد ����� ا� !*��رات   !F �$ر 
1 7 8 6 

 5865.4 5068.8 ��)- ا����� ا�/���� ���2روع

 % ١٣.٥٢ % ١٠.٦٦ I.R.R ا��'دل ا�دا26- �2'�ا%د ا����- 

 1.056 1.048 �'دل ا�'وا%د �2- ا�!����ف

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  
٣٤  



  
 ��ل ��$��% ١٠  +� +� ز��دة ا�!����ف و��ص ا��رادات. ج  :ا6!+�ر ا�/ � ��

F� 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 ا� 

 F26ت ا�دا��0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ا�!د) 

 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 16480.8 15794.1 15107.4 15107.4 13734.0 0.0 ا�رادات ا�و0ود

 213.8 213.8 213.8 213.8 213.8 213.8 204.9 196.0 196.0 178.2 0.0 ا�رادات B+ط ا�زوا�� وا�!زان
 1688.4 1688.4 1688.4 1688.4 1688.4 1688.4 1618.0 1547.7 1547.7 1407.0 0.0 ا�رادات !���ر ا�ز�وت

 324.6 324.6 324.6 324.6 324.6 324.6 311.1 297.6 297.6 270.5 0.0 ا�رادات ا�� �ل

 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 ا�رادات !���ر ا���ر�ت

 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 ا�رادات !���ر B+ط ا���و�!ش

 3169.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ا����� ا��!+��

 307.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ا !رداد راس ا���ل ا�'��ل

 -���� 22226.6 18749.7 18749.7 18749.7 18749.7 18749.7 17970.2 17190.7 17190.7 15631.7 0.0 ا�!د)��ت ا���د�� ا�دا�26ا

�� 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ا�!د)��ت ا��6ر

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4872.4 ا�!��!�2ف ا� !*��ر��

 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 16112.0 15440.6 14769.3 14769.3 13426.6 0.0 ��!ر��ت ا�و0ود

 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 12.5 12.0 12.0 10.9 0.0 ��رو)�ت B+ط ا�زوا�� وا�!زان

 1499.6 1499.6 1499.6 1499.6 1499.6 1499.6 1437.1 1374.6 1374.6 1249.6 0.0 ��رو)�ت !���ر ا�ز�وت

 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 88.3 84.5 84.5 76.8 0.0 ��رو)�ت ا�� �ل

 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 0.0 ا�ور ا�'����

 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 ا���رو)�ت ا�6رى 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 265.6 265.6 265.6 265.6 0.0 ا0 �ط ا��رض

 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 219.8 200.0 193.4 163.6 0.0 ا�Bرا%ب

�� 18116.2 18116.2 18116.2 18116.2 18116.2 18116.2 17628.5 16870.5 16863.8 15357.7 4872.4 ا����- ا�!د)��ت ا���د�� ا��6ر

 ٥٠٠٥.٦ ١٠٢٦.٧ ١٠٢٦.٧ ١٠٢٦.٧ ١٠٢٦.٧ ١٠٢٦.٧ ٧١٨.٦ ٦٨٠.٧ ٦٨٧.٤ ٦٠١.٧ ٤٨٧٢.٤- وى��)- ا�!د)ق ا���دى ا� �

 0.385543 0.424098 0.466507 0.513158 0.564474 0.620921 0.683013 0.751315 0.826446 0.909091 1.0 }%١٠{�'��ل  'ر ا�6�م ��د
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 ١٠ر البيــع بمعــدل اكــدت تحليــل الحساســية بزيــادة تكــاليف االتشــغيل مــع نقــص اســعا
  :فكانت  المؤشرات االقتصادية الناتجة عبارة عن  لكل منها %  
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مـــن التحليـــل المـــالى وتحليـــل الحساســـية تبـــين أن المشـــروع حساســـًا مـــن ناحيـــة نقـــص 
أقـل مـن مثيلـه فـى السـوق وبجـودة بـأجر اإليرادات والسبب فى ذلـك أنـه يقـدم خـدمات 

   .عالية
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  :الجوانب البيئية

د البتروليـة واحـدة مـن أخطـر األنشـطة تشكل محطات الوقود ومراكز تسويق الموا
ة وطــــرق التـــى يتعامـــل معهـــا المجتمـــع مـــا لـــم يـــراع فيهـــا تطبيـــق اشـــتراطات الســـالم

الـــتخلص مـــن الزيـــوت والمـــواد البتروليـــة المســـتخدمة، ولعـــل تســـريب الخزانـــات للوقـــود 
تحــت األرض واختالطــه بالميــاه الجوفيــة يمثــل أحــد هــذه المخــاطر التــى تهــدد صــحة 

المة النباتات ونظافة البيئة بشـكل عـام، باإلضـافة إلـى أن هنـاك مخـاطر اإلنسان وس
أخـــرى محتملـــة لهـــذه المحطـــات كـــالحرائق واإلنفجـــارات مـــا لـــم يـــتم تطبيـــق اشـــتراطات 

باإلضــافة إلــى تنظــيم الســالمة وطــرق الــتخلص مــن المــواد البتروليــة بعــد اســتخدامها 
ن التعـارض فـى حركـة السـير مداخل ومخارج المحطات بالطرق النظامية التى تحد م

  .بين مواقع خط تموين الوقود والخدمات األخرى المتوفرة فى الموقع
  

يمكـن اتخاذ االحتياطات البيئية والفنية الالزمة لمنع تسـرب الوقـود مـن الخزانـات وب

  :بمراعاةالتغلب على هذه اآلثار الضارة 

رفـة مـن الخرسـانة يتم تركيب خزان الوقود تحت مستوى سـطح األرض داخـل غ أن. أ
المسلحة معزولة جيدًا مع وجود فراغات كافية حـول جسـم الخـزان لسـهولة الوصـول 

أى تســرب قــد يحــدث للوقــود فــى إليــه والكشــف عليــه مــن جميــع الجهــات ومعالجــة 
حينــه ويجــب تثبيــت الخزانــات جيــدًا فــى القاعــدة مــع مراعــاة أن تكــون المســافة التــى 

ال تقــل عــن متــر وتزويــد الغرفــة بفتحــة وســلم  تفصــل الخــزان عــن الجــدران الســائدة
  .تحدث للخزانإلجراء عمليات الكشف عن أية تسربات يمكن أن 

االشتراطات الخاصة بتركيب وتثبيت وعزل الخزانات غير المصنوعة من  تطبيق. ب
الصـلب وصــيانتها بصـفة دوريــة وفقــًا للتعليمـات المعــدة مــن جهـات الصــنع أو متــى 

  .دعت الحاجة لذلك
  

الفنيـة و  البيئيـة االشـتراطاتد تبين من الدراسة الفنية أن المالك أخذ فى اعتباره وق
 تالناجمــــة عــــن تنفيــــذ مشــــروع تمويــــل وخدمــــة ســــياراالالزمــــة لتالفــــى اآلثــــار البيئيــــة 

، باإلضافة إلى المترتبة على تنفيذ المشروعتنعدم اآلثار البيئية السلبية  حتى الصليبة
   .وسالمة المجتمع اناتخاذ اجراءات األمن واألم



 ٤٨

  

  :الجوانب االجتماعية

ألصـحاب السـيارات بأنواعهـا المختلفـة  المختلفة توافر الوقود والخدمات األخرى -
بموقــع المشــروع ، وكــذا الســيارات المــارة والمنــاطق المجــاورة المقيمــين بالمنطقــة

 مما يوفر كثيرًا من الجهد والوقت والمال للمستفيدين من المشروع فى الحصـول
 اتبعـد عنهـ اعلى الخدمة، خاصة أن أقرب محطة وقود للمشروع المزمع تنفيذه

  .بمسافة خمسة ونصف كم

    فرصـة عمـل للشـباب  ٢٩ يساهم المشروع فـى زيـادة فـرص العمالـة بتـوفير عـدد -
، مما يساعد نسبيًا فى حل مشـكلة البطالـة ا بين عمالة مهنية وعمالة مساعدةم

، ورفــع مســتوى العــاملين بالمشــروع أســر دة دخــلزيــا فــى يســاعد، كمــا بــالمجتمع
 . معيشتهم

هرة االمـــ ةإشـــراف العمالـــتحـــت لإلنشـــطة المختلفـــة المســـاعدة العمالـــة ممارســـة  -
يكســب هــذه الفئــة بعــض المهــارات والخبــرات التــى تســاعد علــى تنميــة مهــاراتهم 

، ويســـاهم بشـــكل فعـــال فـــى زيـــادة لهـــم وألســـرهم رزقـــًا◌ً وتفســـح لهـــم مجـــال أوفـــر 
 .مدخوله

   .زيادة الدخل القومى للبالد بسداد الضرائب المستحقة على المشروع -
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 :/��"�ت ا����� و�*��%�7

  .٢م١٤٥٠= م ط  ٢٥× م ط  ٥٨: مساحة المحطة
  .٢م٥٠٠=  ٢٠× م  ٢٥: بنىمساحة الم

  :يتكون من ثالث وحدات: مسطح المبنى المغطى
  .٢م ٢٥٠=   ٥.٢٢× م  ١٥.٠٩ -
 .٢م ٨١.٢٤=   م  ٤× م  ٢٠.٣١ -

 .٢م ١٨.٤٠=   م  ٣.٢× م  ٨.٠٠ -

  ٢م ٣٠٤.٦٤=       :  إجمالى مسطح المبنى المغطى
  .٢م١٩٥.٣٦: باقى المبنى مكشوف

  
 :�,�"�ت ا��5&4 ا3دارى وا��	��ت

  عدد
  .مطلع غسيل سماوى  ٢
  .ضبط زوايا+ صالة تغيير زيوت   ٢
  .تغير مالبس  ١
  .مخزن زيوت  ١
  .ماركت  ١
  .مكتب إدارى  ١
  .دورة مياه  ١
  .سلم خدمات الدور العلوى اإلدارى  ١
 

�ءات ا���?� /���5&4"A� �� .-ا��, -� ا�: 

�+>: أو�ً �
   :ا
�T+0 ا

أربعمائـــــــة ســـــــتة (جنيهـــــــًا  ٤٥٦٩٦٠= جنيـــــــه  ١٥٠٠×  ٢م٣٠٤.٦٤بمســـــــاحة 
وتـم حسـاب الفئـة التقديريـة حسـب أسـعار ) وخمسون ألفًا وتسعمائة وستون جنيهاً 

الســوق المحلــى لجميــع األعمــال الهيكــل الخراســانى وأعمــال التشــطيبات الداخليــة 
والخارجيـــة للمبنـــى حســـب المواصـــفات المعمـــول بهـــا لمحطـــات الخدمـــة والتمـــوين 

لخراســــانات وأعمــــال التشــــطيبات وتــــم حســــابها علــــى هــــذا األســــاس مــــن أعمــــال ا



 ٥١

الداخليـــــة مـــــن ســـــيراميك ومحـــــارة وأعمـــــال دهانـــــات وأعمـــــال كهربائيـــــة وأعمـــــال 
األلمونيــــوم والتكســــيات الخارجيــــة والرخــــام للســــاللم ومحمــــل علــــى الســــعر جميــــع 

  .أعمال المصنعيات
 

ــ!ً  ــ�ف : %!"$ �#�
ــ+T ا 0�
ــ$C (ا 0�
ــ� ا 	+�
   :)ا
�0!وى

ـــــى المكشـــــوف  ـــــه  ١٢٠٠×  ٢م١٩٥.٣٦مســـــطح المبن جنيهـــــًا  ٢٣٤٤٣٢= جني
وتــم حســاب الفئــة ) مائتــان وأربعــة وثالثــون ألفــًا وأربعمائــة وأثنــين وثالثــون جنيهــاً (

) أعمــــال الحفــــر والخرســــانات(الموضــــحة بعاليــــه بنــــاء علــــى األعمــــال اإلنشــــائية 
وأعمــال المبــانى وأعمــال التشــطيبات مــن ســيراميك ودهانــات ووصــالت المواســير 

المشــغولة وكــذلك أعمــال رصــف األرضــيات لهــذا الجــزء  وكــذا األعمــال الحديديــة
  .من المسطح

 

 ً!5
   :أ&�!ل ا��Rار: %!

مائـــة وأثنـــى عشـــر ألـــف (جنيهـــًا  ١١٢٠٠٠= جنيـــه  ٨٠٠× م ط  ١٤٠بطـــول 
تـــم حســـاب الفئـــة الموضـــحة بعاليـــه بنـــاء علـــى األعمـــال ) جنيهـــًا مصـــريًا ال غيـــر

وكــذلك أعمــال ) مبــانى +أعمــال حفــر وخرســانة عاديــة ومســلحة (اإلنشــائية مــن 
  .أعمال التشطيبات من سيراميك وأعمال كهربائيةو العزل 



 ٥٢

 ً!QVح�ش: را
   :أ&�!ل ر�� ا

مائـــة وواحـــد وســـتون ألفـــًا (جنيهـــًا  ١٦١٥٠٠= جنيـــه  ١٧٠×  ٢م٩٥٠بمســـاحة 
) العاديــــة(وهــــى تشــــمل أعمــــال الــــردم واألعمــــال الخراســــانية ) وخمســــمائة جنيهــــاً 

والعــــوازل القطعيــــة لألرضــــيات وجميــــع الغــــرف وأعمــــال التشــــطيبات لألرضــــيات 
  .الموجودة باألرضيات وكذلك أعمال الصرف للحوش

 

 ً!0�!9 :�	X�
   :أ&�!ل ا

خمســـــة (جنيهـــــًا  ٨٥٠٠٠= جنيـــــه  ٥٠٠×  ٢م١٧٠لحـــــوش المحطـــــة بمســـــطح 
منهـــا خمســـة وعشـــرون ألـــف جنيـــه للقواعـــد الخرســـانية ، ) وثمـــانون ألـــف جنيهـــاً 

ديــة الهيكليــة للمظلــة وأعمــال الصــاج واألعمــدة وســتون ألــف جنيــه لألعمــال الحدي
  .وأعمال الدهانات واألعمال الكهربائية

 

   :أ&�!ل ا
1)#!ت وا
+	�=!ت :�!د�!ً 

 ٣(طلمبــة تمــوين منهــا  ٧+ ألــف لتــر  ٤٤تنــك مــن الحديــد ســعة  ٥تشــمل عــدد 
وتنقســـم تكلفـــة أعمـــال التنكـــات ) طلمبـــة تليماكنـــك ٤طلمبـــة تركـــى الكترونـــى ، و

  :إلىوالطلمبات 

ــــود أرضــــية وتوضــــع تحــــت مســــتوى ســــطح األرض وعــــددها  -أ  ٥خزانــــات الوق
مليمتــر ، والشــكل العــام  ٧.٨:  ٦خزانــات وهــى مصــنعة مــن الحديــد بســمك 

وبتكلفـــة  –متـــر  ٣×  ٣متـــر والقطـــر  ٧.٢للخـــزان أســـطوانى الشـــكل بطـــول 
وبـــذلك تكـــون تكلفـــة خزانـــات . ألـــف جنيـــه للخـــزان الواحـــد ٢٠تقديريـــة بمبلـــغ 

  .ألف جنيه ١٠٠=   ٢٠×  ٥د األرضية هى الوقو 

يـتم وضـع خزانـات الوقـود تحـت ): خزانـات الوقـود(غرفة الخزانات األرضية  -ب
الغرفـــة مبطنـــة بالخرســـانة المســـلحة والعـــزل الجيـــد وقـــدرت  –ســـطح األرض 

 ٢٤تكلفــة الحفــر وتبطــين الحــوائط بالخرســانة وعمــل قواعــد للخزانــات بمبلــغ 
  .ألف جنيه



 ٥٣

ات لســـــحب البنـــــزين مـــــن الخزانـــــات األرضـــــية وضـــــخها فـــــى طلمبـــــ ٧عـــــدد  -ج
 ١٢٦وتقدر سعر هذه الطلمبـات بإجمـالى مبلـغ . السيارات المطلوب تموينها

  .ألف جنيه تقريبًا حسب أسعار السوق الحالية
 

 ً!QV!�: C$��1

�Q	$� ا �V�	+�
   :اYR'8ة ا

 وأجهــــــزة الغســــــيل وجميــــــع –وأجهــــــزة التشــــــحيم  –وهــــــى تشــــــمل الكمبورســــــورات 
الوصــــالت والخــــراطيم ألعمــــال التشــــغيل بتكلفــــة تقديريــــة حســــب األســــعار بمبلــــغ 

  ).مائة ألف جنيهاً (جنيه  ١٠٠٠٠٠
  

ــــة إلنشــــاء المحطــــة ــــه تصــــبح التكلفــــة الفعلي ــــغ  واآلالت والمعــــدات وعلي مبل

مليون وثالثمائة تسـعة وتسـعون ألفـًا وثمانمائـة وأثنـان (جنيه  ١.٣٩٩.٨٩٢

  .ال غير) وتسعون جنيهاً 
  

  :وظةملح

تــم عمـــل هـــذه الدراســـة بنـــاء علـــى الرســـم المرفـــق وكـــذلك التصـــميم اإلنشـــائى مـــع 
االلتـــــزام بجميـــــع المواصـــــفات الهندســـــية بـــــالكود المصـــــرى لإلنشـــــاءات ومطـــــابق 
لمواصفات محطات الخدمة التموينيـة للبتـرول لجميـع الشـركات العامـة والخاصـة 

ئدة حاليـًا لكـل مـن وتم حساب جميع األسعار حسـب سـعر األسـواق المحليـة السـا
  .الخامات والمصنعيات والعدد واآلالت واألدوات

  

  تم عمل الدراسة                   

  من قبل المكتب الهندسي ألعمال اإلنشاءات            

  استشارى . م            

  

 
 


